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 קנעדנַא םעד טקילײהעג

 אנַא ןוא בקעי ןופ

 לייז קַאילּפערק





 "םילשורי ןוא םיור , קרעוו ןייז ןוא סעה השמ

 רעקירָאטסיה רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעד --- ווָאנבוד .ש





 "םילשורי ןוא םיור,, קרעוו ןייז ןוא סעה השמ

 א

 ,קרעוו ַא ןענישרעד זיא ,1862 ןיא ,קירוצ רָאי טרעדנוה רעביא טימ

 ינשרעה רעד ןיא ךָארבניײא ןַא טיײטַאב עּפַאריײא-ברעמ ןיא טָאה סָאװ

 ןבעל ןשידיי ןיא םזיטילַאּפָאמסָאק ןוא עיצַאלימיסַא ןופ ץנעדנעט רעקיד

 ןוא רעפמעק ,רענַאיצולָאװער רעד ןעוועג זיא קרעוװ ןופ רבחמ רעד

 קרעוװ ןייז .סעה השמ -- עּפָארײא-ברעמ ןיא םזילַאיצַאס ןופ רענָאיּפ

 : ."םילשורי ןוא םיור , ןסייהעג טָאה

 ,סלעגנע ךירדירפ ןוא סקרַאמ לרַאק ןופ רעלטייצטימ ַא ,סעה השמ
 טָאה רע .עטדמערפרַאפ יד וצ טרעהעג ךיוא ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה

 וצ ךיז ןרעקמוא ןופ טירש עקידרעטייוו יד ןכַאמ וצ ןזיוװַאב ןיוש רעבָא

 ןבָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ,עיצידַארט-סקלָאפ ןייז וצ ןוא קלָאפ ןייז

 יו רעלעטשטפירש ןוא עטנרעלעג ,רעריפ עשיטילַאּפ עכלעזַא ןַאטעג סע

 ,ערעדנַא ליפ ןוא יקסנַא .ש ,םעדעמ דימידַאלװ ,ווָאנבוד .ש ,לצרעה רייד

 "רַאפ ןופ "םילשורי ןוא םיור, קרעו ןייז ןיא רעבירַא טייג סעה השמ

 "טסּוװַאב ןוא רערָאלק ַא וצ סעיצידַארט ןוא ןטרעוװ עשידיי ןענעקייל

 רעטרעוו עטסרעטיב יד טימ .קלָאּפ ןופ ןעמעלבָארּפ יד וצ גנויצַאב רעקיניז

 ןייגכרוד טריקסַאמרַאפ ןליוו סָאװ ,יד ןופ קרעװ ןייז ןיא ּפַא רע טַאּפש

 : טייקשידיי רעייז ןקעלּפטנַא טינ ןוא ןבעל רעייז

 ןוא הנומא יד ,ןןעמענ יד טרעדנערַאּפ ,סעקסַאמ טנזיוט ןָא טוט,

 ןעמ ידכ ,טלעו רעד רעביא טייהרעטעבנגעג םורַא ךיז .טביירט ,ןטיז

 ןשידיי םעד ןופ גנוקידיײלַאב עדעי ;דיי םעד ךייא ןיא ןענעקרעד טינ לָאז

 חדומ זיא סָאװ ןַאמ ןכעלרע םעד רעדייא ,רעמ ךייא טפערט ןעמָאנ

 ."דובכ ןייז רַאפ ןייא ךיז טלעטש ןוא קלָאפ ןייז טימ טעטירַאדילַאס ןייז

 ַא ןענישרעד דנַאלַאה ןיא זיא עטַאדילבוי רעד טימ תוכייש ןיא

 ןופ שיוטסיוא-וירב רעד, נ"א ןטייז 650 רעביא ןופ דנַאב רעסיורג
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 טריטקַאדער ןוא ןבילקעגפיונוצ טָאה לַאירעטַאמ םעד .(* "סעה השמ

 טגנערב גנולמַאז וירב יד .רענרעבליז דנומדע רעטנרעלעג-לארשי רעד
 ןבעל 'סעה השמ ןיא סעזַאפ עלַא ןגעו עיצַאמרָאפניא רצוא ןַא שממ
 -ַאיצָאס רעד ןופ ןרענָאיּפ עטסקיטכיוו יד ןופ ווירב טרָאד ןעניפעג רימ

 לרַאק :ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו ערעדנַא ןופ ןוא גנוגעווַאב רעשיטסיל
 ,גנילטייו םלעהליוו רָאטַאטיגַא-רעדיינש םעד ,סלעגנע ךירדירפ ,סקרַאמ

 ןשידיי םעד ןופ ,ןעצרעה רעדנַאסקעלַא רענָאיצולָאװער ןשיסור ןופ ווירב

 ,דנַא ןוא ץערג שרעה-יבצ רעקירַאטסיה

 זיא סָאװ ,גנודניברַאפ עטנעָאנ יד טקיטעטשַאב טרעוװ ווירב יד ןיא

 יד ןופ בײהנָא ןיא סקרַאמ ןגני םעד ןוא סעה השמ ןשיװצ ןעוועג

 ,1841 רעבמעטפעס ןופ ,דניירפ ַא םענייז וצ ווירב ַא ןיא .ןרָאי רעק"0
 : ןסקרַאמ ןגעוו ױזַא סעה השמ טביירש

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ָאד ןעיירפ ךיז טסעװ וד,

 טעװ ,ןָאב ןיא טניֹוװ רע שטָאכ ;דניירפ ערעזדנוא ןופ זיירק םוצ טרעהעג

 ףיוא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא זיא רע ,ןלעק ןיא זדנוא טימ ןייז דלַאב רע

 ןטרַאװרעד טסנעק וד ,רוציקב ...קורדנייא ןרעיוהעגמוא ןַא טכַאמעג רימ

 -ָאליפ עכעלטנגייא יד ןופ ןקיצנייא םעד רשפא ,ןטסערג םעד ןפערט וצ
 רעדַא טפירש ןיא ,ןטערטפיוא טינ טעװ רע ּוװ .ךָאנ טבעל סָאװ ,ןפַאס

 ץנַאג ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעִיצ ןזומ רע טעװ ,ערדעטַאק רעד ףיוא
 ,שטנעמ רעגנוי ץנַאג ַא ךָאנ זיא רע .רע טסייה סקרַאמ ר"ד .דנַאלשטייד

 טסנרע ןשיפָאסָאליּפ ןטספיט םעד טימ ןעמַאזוצ .טלַא רָאא 24 רשפא
 ,רעטלָאװ ,ַאסור :רָאּפ ריד לעטש .ץיוו ןטסקידנדיײנש םעד רע טדניברַאפ
 -רַאפ , גָאז ךיא .ןַאזרעּפ ןייא ןיא טקינייארַאפ לעגעה ןוא ענייה ,גניסעל

 ,"סקרַאמ ר"ד ַאד ןיימ ךיא .טשימעגנעמַאזוצ טינ ןוא "טקינייא

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןרענָאיּפ ייווצ יד ןשיווצ ןעגנויצַאב יד

 ןענייז טשרע וצ .עשיגַאזגיז ןעועג ןבעל ןופ ךשמב ןענייז גנוגעװַאב

 ןענייז רעטעּפש .עטנעַאנ ןוא עכעלדניירפ ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג ייז

 ןפלָאהעג סעה טָאה ןתמא רעד ןיא .טפרַאשרַאפ רעייז ןרָאװעג ייז
 סעה .גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןסקרַאמ ןעלצניײרַא

 ,רעטלע רָאי עכעלטע ףיוא רָאנ םגה ,רבח רערעטלע רעד ןעוועג זיא

 * 1הסזמטמס 851106:6/ : ,,210868 11688 131160006011861", (צז0טסממג2עס, 9
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 ,ןשטנעמ ןקידנליפנייפ ַא ןופ המשנ יד ףיוא טקעד ווירב גנולמַאז יד

 ןפיוא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא טייטש סָאװ

 -ַארייא רעכייר רעד ןוא טלעו רעשידיי רעד :ןטלעװ ייווצ ןופ געוודייש

 ןריובעג זיא סָאװ ,די רעשטייד רעגנוי רעד .טלעװ-רוטלוק רעשיעּפ

 ןקיטסייג ַא ךרוד טבעל ,רחוס ַא ןטַאט ַא ייב (1812) ןָאב ןיא ןרָאװעג

 ןטייקיטכערעגמוא יד ןגעוו ,הנומא רעד ןגעוו תוקפס טָאה רע ;סיזירק

 םיא ייב רעבָא זיא טייקירעװש רקיע יד ;גנונעדרָא רעלַאיצָאס רעד ןופ
 סע .עשידיי:טינ ןוא עשידיי יד ,ןטלעוו עדייב ןרירגעטניא וצ ױזַא יו

 .טייקטצעל ןופ ליפעג ַא ךיוא םיא טקיורמואַאב

 ןיא ,וירב ַא סעה השמ רעקירָאי-19 רעד טביירש 1821 ןיא ןיוש

 ןיא רָאפ טמוק שינערעקרעביא עסיורג ַא זַא ,ךיז טיורטרַאפ רע ןכלעוו

 ,םיא יב טמערוטש סע יװ ,טייצ רָאי ייווצ ןיוש זיא סע זַא ,המשנ ןייז

 ןעמוקרעבירַא טנעקעג טָאה רע זיב ןטילעג םעד בילוצ ךס ַא טָאה רע זַא

 ןופ טייהיירפ עכעלריטַאנ יד ךיז רַאפ ןכיירגרעד ןוא ןרַאפעג-המשנ עלַא

 יד טכוז רע .ןבעל ןיא ליו רע סָאװ ןײלַא סייוו סָאװ ,ןשטנעמ םעד

 םוצ יו ,רע טכוז דמערפ רעד ןיא רָאנ טינ רעבָא ,תומילש ןופ הגרדמ

 יד רַאפ דײשַאב ַא טכוז סעה השמ .ַאסור רעקנעד םעד ייב ,ליּפשיײב

 -- ןעמַאנ ןייז סָאװ ,ם"במר םעד ייב ךיוא המשנ רעד ןופ ןשינרעטנַאלּפ

 .טכרופרע טימ סױרַא רע טדער --- רע טגָאז

 ןיא טבעל סָאװ ,שטנעמ רעשידיי ַא טלַאמעד ןיוש זיא סעה השמ

 ןרעװ סעיצידַארט עטלַא יד יװ ,טעז ןוא הפוקת רערענָאיצולַאװער ַא

 ןוא טנלע זיא סָאװ ,םיוב ַא וצ ןבעל עשידיי סָאד טכיילגרַאפ רע .בורח

 םיוב רעד ,ןסערפעצ גנַאל ןעלצרָאװ יד ןיוש ןבָאה םערעװ יד ,טזָאלרַאפ

 רעטלַא ןופ ױזַא ךָאנ טייטש רע ,תוריּפ ןייק טינ רעמ ןיוש טגַאמרַאפ

 טמוק ױזַא .ןכערבנעמַאזוצ ןצנַאג ןיא רע טעװ דלַאב ,דלַאב .טייהניווװעג

 רָאנ ךיז טלַאה ןעמ ןוא לַאוװק-סנבעל ןופ קעװַא טייג ןעמ ןעוו ,רָאפ סע

 .עירעטַאמ רעטיוט רעד ןָא
 יִצ ,עגַארפ רעד ףיוא דניירפ ןייז טרעפטנע סעה רעקירַאיי19 רעד

 רעטלַא רעד ןופ רערערַאפ ַא ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ,ָאי, :םורפ זיא רע

 רעד ןיא ץלַא יו ,לָאז יז זַא ,ךיא ליוו רַאפרעד דַארג רעבַא ,הנומא

 טטסכעה יד טכוז -- רע טביירש -- המשנ ןיימ .ןרעװ טגעלפעג ,טלעוו

 ."טייהיירפ עכעלשטנעמ יד --- טייקיטכערעג עטסכעה ןוא עקיבייא יד ,עביל
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 טַאמילק ןשיטילַאּפ ןיא גנורעדנע עקידריווקרעמ ַא ןעשעג זיא סעּפע

 סיוא ןכערב 1848 ןיא .1848--1847 ןרָאי יד ןשיװצ עּפָאריײא-ברעמ ןופ

 ,רעטעברַא רעזירַאּפ יד .דנַאלשטיײד ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא סעיצולָאוװער
 -ייווטייצ יד סָאװ ,ןטַאטשרַאװ עלַאנַאיצַאנ יד ּפַא טפַאש ןעמ יו םעד ךָאנ

 ַא ןיא סױרַא ןעייג ,טרילבַאטע טָאה ןַאלב ַול רעטנוא גנוריגער עקיל

 -רַאװ עלַאנָאיצַאנ יד) ןעקנורטרעד טולב ןיא טרעוװ סָאװ ,דנַאטשרעדיװ

 .(עזָאלסטעברַא רַאפ ןטקעיַָארּפ ןופ םערָאפ ןימ ַא ןעוועג ןענייז ןטַאטש

 גנוזָאל םעד זירַאּפ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןעמ טרעה לָאמ ןטשרע םוצ

 ,טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקיד רעד ןגעוו

 ַא ןביירש טנעקעג עגעלַאק ַא רענייז ןוא סעה ךָאנ טָאה 1845 ןיא

 ,דלעפרעבלע טָאטש רעד ןופ רעטסיימרעגריב-רעבָא םעד םוצ גנודנעוו

 ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,עיסוקסיד עקיטלָאמעד יד טרעדליש רע רעכלעוו ןיא

 -טַאוירּפ ןינע םעד טריטוקסיד טָאה ןעמ .ןַאלַאס ןטנַאגעלע ןַא ןיא

 ןכעלדניירפ ַא ייב ןבָאה רימ, :ןעמרָאפער עלַאיצַאס ןוא םֹוטנגייא

 עטלעטשעגכױה ןוא עטעדליבעג ןופ -- סעה טביירש -- םוקנעמַאזוצ

 ןופ ןעמעלבָארּפ טלדנַאהַאב ןפוא ןקידריו ןוא ןטסנרע ןַא ףיוא רענעמ

 ,סעטַאבעד עזעיגילער ןוא עשיטילַאּפ עלַא קידנדיימסיוא ,טייצ רעזדנוא

 טַאטש םעד ןופ ןקריװנעמַאזצ ןלופסנעיורטרַאפ םעד טכוזעג ןבָאה רימ
 ."ןפוא ןטסכעלדניירפ םעד ףיוא טפַאשלעזעג רעכעלרעגריב רעד ןוא

 ןוא עטמַאַאב עטפַאהנרע טקילײטַאב ךיז ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא,

 עקיטיינ יד ןגעוו טדערעג ןבָאה רימ ,רענעמ עטלעטשעגכיוה עטעדליבעג

 ןדנירג ,עמערָא יד ןופ גנוגרָאזרַאפ יד ןריזינַאגרָאער וצ ױזַא יוװ ,ןעלטימ

 ןדנירג ;סעינַאלַאק עכעלטפַאשטריװדנַאל ,ןטַאטשרַאװ עלַאנַאיצַאנ עסיורג

 עכעלריטַאנ יד ןכַאמ ךעלגעמ ןלָאז סָאװ ,ןטוטיטסניא-סגנויצרעד עיינ

 ףרַאד סָאד ןוא .טפַאשלעזעג רעד תבוטל ןצונוצסיוא ןשטנעמ ןופ תוחוכ

 גנולייטרַאפ רעיינ רעד ךרוד ,עיצולָאװער ַא ןָא -- רע טביירש -- ןעשעג

 .ןריפכרוד ןעק טַאטש רעד זַא ,טניימ סעה סָאװ ,םוטנגייא ןטַאוװירּפ ןופ

 ןיא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ עטרעלקעגפיוא ןופ טַאטש ַא ,ךיז טייטשרַאפ

 | | ."ללכה תבוט ןעניז

 רע םגה ,ןןעלטימ עכעלדירפ ןיא טביולגעג טלָאמעד ךָאנ טָאה סעה
 ,רענַאיצולַאװער רעטנַאקַאב ַא ליפ ױזַא ףיוא ןעוועג טלַאמעד ןיוש זיא
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 ןסקרַאמ טימ רָאטקַאדערטימ ַא ,טנור רלַאנױא טָאה 1845 רַאונַאי ןיא זַא

 רעד ןופ רעטסיימרעגריב רעד, ןסעה ןפורעג ,ךוברָאי רעזירַאּפ םעד ןופ

 ןוא "תוחומ עטלמוטעצ עלַא ןופ יבר רעד ,טפנוקוצ רעד ןופ עדניימעג

 ,"רעייגנייא-בוטש רעטבילַאב ןיימ,

 רעמ ןעוועג רשפא ריפפיוא ןייז ןיא ןוא ןבעל ןייז ןיא זיא סעה

 -ידרעפ רעדָא סלעגנע ךירדירפ ,סקרַאמ לרַאק יו ,םעהָאב רערעמ ,לעבער

 ,רעטסיליפ ַא ןופ ךירטש ןייק ןעוועג טינ זיא רוטַאנ ןייז ןיא .לַאסָאל דנַאנ

 -לעזעג ךָאנ רעגַאב םוש ןייק ןוא טייקגסיררַאפ ,םזִיַאגע ןופ ץמש ןייק

 ןעוועג זיא ,טכוזעג טָאה רע סָאװ ,טכַאמ רעשיטילַאּפ רעדָא רעכעלטפַאש

 םעד ןפלעה לָאז סָאװ ,שינעטנעקרעד רעלעוטקעלעטניא ןופ דיירפ יד

 ןיא טבעלעג טָאה סעה .טלעװ עלַאיצַאס ןייז ןרימרָאפער וצ ןשטנעמ

 ןצַאשוצּפָא ױזַא יו ,טסּוװעג טָאה רע ןוא עכַאּפע רערענָאיצולָאװער ַא

 עסיורג ןופ ךיוא רָאנ ,ןעיידיא ןופ רָאנ טינ ןעניז םעד ןוא טרעוװ יד

 טעברַאעג לָאמ עלַא טָאה רע .ןשינעעשעג עשימָאנַאקע ןוא עשיטילַאּפ

 רעשיטילַאּפ רעטערקנַאק ַא ןופ םַאר ןיא גנַאג-ןעקנַאדעג ןייז טלקיװטנַא ןוא

 ,עקידלַאב ןיולב ןעוועג טינ ןענייז ןליצ עשיטילַאּפ ענייז רָאנ ,עיצַאוטיס

 ,םענרַאפ ןרענַאיצולָאװער ןוא ןשירָאטסיה ןטייוו ַא ןופ רקיעב רַאנ

 -ָאװער רעכעלרעדנּוװ רעד יו סיוא סעה השמ זדנוא רַאפ טעז טנייה

 רעשלעּפָארײא-:ברעמ רעד ןופ בייהנַא םייב ,טָאכיק ןַאד רערענַאיצול

 -רעטיר ןיא טינ טכוזעג טלעוו-רעביוצ ןייז טָאה רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ןייז .טפנוקוצ רעכעלשטנעמ רעיירפ רעד ןיא רָאנ ,רעטלע-לטימ ןכעל

 ,זױהטסַאג ןשיפרָאד ַא ןיא ןענופעג רע טָאה ַאייניצלוד עטבילעג-סייה

 ,טײהנגעגנַאגרַאפ רעטפַאהלּפענ ַא טימ דנַאטש ןעמערַא ןַא רָאג ןופ יורפ ַא

 רַאטַאטיגַא-רעדיינש רעד ןעוועג גנַאל-טייצ ַא זיא ַאשטנַאּפ ַאשטנַאס ןייז

 עטקינייארַאפ יד ןיא ןרָאפעגּפָא גנילטייוו זיא רעטעּפש .גנילטייוו םלעהליוו

 עתמא ןַא ןרעוו וצ ןגיוצרעד ןרָאי ןופ ךשמב יורפ ןייז טָאה סעה ,ןטַאטש

 ןופ ןיירק םעניא טריפעגנײרַא יז טָאה ןוא טייהיירפ רַאפ ןירעפמעק

 .עטנַאקַאב ןוא תוחּפשמ ערעייז ,טכענקביל ,סלעגנע ,סקרַאמ

 השמ ןיא ןעניפעג ןענעק רימ סָאװ ,טײקשיטַאכיק ןָאד ןופ ןכירטש יד

 ןוא עטסנעש סָאד וויטקעפסרעּפ ןיא רשפא רענייז ,רעטקַארַאכ סעה

 םיא טָאה ןבעל עשיטקַארּפ סָאד רָאנ ,ןבעל ןייז ןיא עטסקידנרעבױצַאב

 טָאה סע .םיכרד עלענַאיצנעװנָאק-טינ ענייז רַאפ טפָארטשעג רעווש
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 רעשיטילַאּפ רעקיטכיו תמא וצ געו םעד םיא רַאפ טלעטשרַאפ דימת

 לַאסַאל ןוא סקרַאמ לרַאק .טייצ ןייז ןופ ןבעל-רעטעברַא ןיא טפַאשרעריפ

 השמ ;רעריפ ןעוועג ןענייז סלעגנע ןוא טכענקביל ,רעריפ ןעוועג ןענייז

 ,ןעיידיא עלַאיצָאס-שיטע ןופ רעדניפרעד רעטרעטסײגַאב ַא ןעוועג זיא סעה

 -ַאיצָאס ןופ רענָאיּפ ַא ,טסיטעלפמַאּפ רעשיטילַאּפ רעקידנעקנעד-ףיט ַא

 .רעפמעק ןוא רענַאיּפ רעװַארב ַא ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא קנַאדעג ןשיטסיל

 סָאװ ןסיוו וצ שוח רעשיטקַארּפ רעד טלעפעג םיא טָאה טפַאשרעריפ רַאפ

 ,ןעיידיא ענייז ןטיבעג טפָא וצ ךיוא טָאה רע .טייוו זיא סָאװ ןוא קידלַאב זיא

 ,םזילַאעדיא סיוא רָאנ ,םזינוטרַאּפָא סיוא טינ ןָאטעג סע טָאה רע םגה

 ,ןביולג ןרענָאיצולָאװער ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סעה

 טָאה סעה השמ .רוד-ינב ענייז ףיוא ןקריוו שילַארָאמ טנַאקעג טָאה סָאװ

 -ַאיצָאס רעד טימ ןסקרַאמ לרַאק ייס ןוא ןסלעגנע ךירדירפ ייס טנעקַאב

 ןסקרַאמ ,רעגנירג ןעמוקעגנָא סע זיא ןסלעגנע טימ .עיידיא רעשיטסיל
 סע סָאװ .ןביולג םעיינ םוצ ןרעקַאב וצ טייצ עשּפיה ַא טרעיודעג טַאה

 ךיױא אמתסמ ןזיא רענַאיּפ-טסילַאיצַאס םענופ געוו ןיא ןענַאטשעג זיא

 טעטש --- ןָאדנַאל טינ ןוא ,זירַאּפ טינ .טייקשידיי עטלוב רעמ ןייז ןעוועג

 .ןשיװּפָא טנַאקעג סָאד ןבָאה ,טנַארגימע ןַא יו טבעלעג ןרָאי טָאה רע ּוװ

 ןיא ןבילברַאפ סעה השמ זיא ןרָאי עשיטילָאּפָאמסָאק ענייז ןיא וליפא

 עגנַאל זיא סעה ,שטנעמ רעשידיי ַא ןסלוּפמיא ענייז ןיא ,רעטקַארַאכ ןייז

 םיא ייב רעבָא ןעניפעג רימ ;טייקשידיי ןופ טרעטייוורעד ןעוועג ןרָאי

 ךעלשּפיה ןעמ טַאה ןסעה ןופ ,אברדא ;טײדנַא ןשידיײזיטנַא ןייא ןייק טינ

 .הנווכ עשידיי-יטנַא ןַא ןעוועג דימת זיא ןכַאלּפָא םעניא ןוא טכַאלעגּפָא

 ךיז טרעטנענרעד סעה השמ ןעװ ,טייצ ַא ןענייז 1848 ברע ןרָאי יד

 ,םזילַאיצַאס ןכעלטפַאשנסיו םעיינ רעייז ןוא ןסלעגנע ןוא ןסקרַאמ וצ

 -ַאב ןסיורג םעד יװ ,ףמַאקנפַאלק ןופ טנעמָאמ םעד סױרַא טלעטש סָאװ

 גנורערַאפ 'סעה השמ .עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא חוכ ןקידנגעוו

 טינ רעבָא טלַאה םזילַאיצַאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ רעדנירג םוצ עביל ןוא

 םענעגייא 'סעה וצ קיטירק עטספרַאש יד ןדנעװנַא לָאז רע זַא ,ןסקרַאמ ּטָא

 טרעוו (1848) "טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק , ןיא ."םזילַאיצַאס ןשיפַאטַאליפ,

 .טגערפענּפָא ךעלשפיה עירָאעט עקיזַאד יד
 ןעגנערב וצ יאדכ זיא ןסלעגנע ןוא ןסקרַאמ ןשיווצ גנויצַאב רעד ןגעוו

 .טקַאפ ןקידרעטייוו םעד
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 טױט 'סעה ךָאנ ןבילברַאפ ןענייז סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןשיווצ

 ןעמָאנ ןרעטנוא טעברַא עכעלטּפַאשנסיװ עקיטכיוו ַא ןעוועג זיא ,(1875)

 סעה השמ ןופ הנמלא יד טָאה ימ סיורג טימ ,"ערעלפָאטש עשימַאניד ,

 טקישעג טָאה יז ןעמעוו ,יד ןשיווצ ,1877 ןיא קרעװ סָאד טכעלטנפערַאפ

 ךירנייה ןוא סלעגנע ,סקרַאמ לרַאק ןעוועג ןענייז ןרַאלּפמעזקע-הנתמ

 ,רטפנ םעד ןופ דניירפ עקירָאיגנַאל ןוא עטנעָאנ יד ,ץערג

 : 1877 רעבָאטקָא ןט25 םעד הנמלא רעד ױזַא סקרַאמ טרעפטנע

 סָאד זַא ,גנוניימ רעד טימ ןענייז (ןסלעגנע ןוא ךיז טניימ רע) רימ,

 ןכעלטפַאשנסיװ ןסיורג ַא טָאה דניירפ םענעברָאטשרַאפ רעזדנוא ןופ קרעוו

 -מוא ןיא סָאד .דובכ ךס ַא טפַאשרַאפ ײטרַאּפ רעזדנוא טָאה ןוא טרעוו

 ןקירָאיגנַאל םעד וצ ןעגנויצַאב עכעלנעזרעּפ ערעזדנוא ןופ קיגנעהּפָא

 יד ןעגנערבוצסיורַא טכילפ רעזדנוא רַאפ ןטלַאה רימ ."עסָאנעג-סעדנוב ,

 סָאד זַא ןעז ,ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא טול ,ןוא קרעװ ןייז ןופ גנוטיײדַאב
 ."ןרעוו טײרּפשרַאפ לָאז קרעוו

 קרעװ סָאד זַא ,סקרַאמ טביירש רעבמעווָאנ ןטס29 ןופ ווירב ַא ןיא

 טינ טָאה סעה סָאװ ,רעבָא םעד בילוצ .ןעקנַאדעג עלַאינעג טגָאמרַאפ

 ,ןקידנערַאפ וצ גנופַאש יד ,טנַאה רענעגייא ןייז טימ ,ןיילַא טבעלרעד

 -םיירגנָא עכעלקנעדַאב, לייט ןעניפעג ךַאפ ןופ רעשרָאפ-רוטַאנ ןלעוו

 ."ןטקנוּפ

 ,1881 רעבמעצעד ןט-11 ןופ ווירבטסיירט רעד זיא קידנריר רעייז

 טיוט ןפיוא סקרַאמ לרַאק ןטלַא םוצ טביירש ,סעה יורפ ,הנמלא יד סָאװ

 עסיורג יד ןעמ טליפ ,טייקטקירדרעד רעצנַאג רעד ייב ,יורפ ןייז ןופ

 : טביירש יז .ה"י ןט19 ןופ ףוס םייב טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנונעפָאה

 טירשרַאפ ןקיטכעמ ַאזַא טכַאמעג עיטַארקָאמעד יד ךָאד טָאה יו;

 ערעייא ןזַא ,זײװַאב רעטסרָאלק רעד זיא סָאד .1848 רָאי םעד טניז ןופ

 רעפמעק עיירט עטלַא יד .ןרעוו טכעלקריוורַאפ לָאמ ַא ךָאנ ןלעװ ןּפיצנירּפ

 עגנוי יד ןוא ,ןעקנוזעג רבק ןיא ליטש ןיוש ןגיל ןרָאי רע1840 יד ןופ

 טינ ןעמ לָאז .רעטייוו גנורעטסיײגַאב סיורג טימ ףמָאק םעד ןריפ תורוד

 ."טבעלעג טסיזמוא ןבָאה רימ זַא ,טסיירט ןָא ןברַאטש
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 ג .

 רעשיטַאמַארד ַא טימ ןָא ךיז טבייה "םילשורי ןוא םיור, קרעװ סָאד

 : רבחמ ןופ גנורעלקרעד
 ,גנודמערפרַאפ רעקירָאי קיצנַאװצ ַא ךָאנ ,לָאמ ַא ךָאנ ךיא ייטש טָא,

 ענייז ,םיבוט-םוי ענייז ןיא לײטנָא םענ ןוא קלָאפ ןיימ ןופ ןטימ ןיא

 ןוא אפוג ךיז ןשיוצ תומחלמ עקיטסייג ענייז ,ןעגנונעפָאה ןוא תונורכז
 סע עכלעוו טימ ןוא טבעל סע עכלעוו ןשיוצ ,רעקלעפ-רוטלוק יד טימ

 ,ןסקַאוופיונוצ שינַאגרָא טינ ךיז ןעק

 ןיא טקיטשרעד רַאפ ןטלַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןכלעוו ,קנַאדעג ַא;

 ןיימ ןגעו קנַאדעג רעד :רימ רַאפ קידעבעל רעדיוו טייטש ,ןצרַאה ןיימ

 -קידעבעל ַא ..סעדייז עניימ ןופ השורי רעד ןגעוו ,טעטילַאנַאיצַאנ

 ןוא ץרַאה ןיימ ןיא טּפַאלקעג ןרָאי טניז ןיוש טָאה קנַאדעג רענעבַארגַאב

 ,"ןסײרסױרַא ךיז טכוזעג
 וצ יאדכ טנייה ךַאנ ןיא סע ןַא ,לעוטקַא יוזַא ןענייז ןריפסיוא יד

 סעה השמ עכלעוו וצ ,ןריפסיוא עשיעדיא יד טימ ךיז ןריסערעטניארַאפ

 ןריפסיוא יד ןעק ןעמ ."םילשורי ןוא םיור,, קרעוו ןייז ןיא ןעמוקעג זיא

 : סעירָאגעטַאק-טּפיוה סקעז ןיא ןלייטנייא
 -אפיצנַאמע רעשידיי רעד ןופ לַאפכרוד םעד ןיוש טעז סעה השמ (א

 .עּפַארייא-םרעמ ןיא גנוגעװַאב-עיצ
 ּפיצנירּפ ןפיוא טיובעג ןעוועג טרָאד ןיא עיצַאּפיצנַאמע עשידיי יד

 געוו םעד טלַאה סעה .דיחי ןשידיי םעד רָאפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןגירק ןופ

 ןדיי ךיז ןקילײטַאב ,ןָאסלעדנעמ השמ טניז ןופ לייוו ,ןשלַאפ ַא רַאפ

 ,ןריזינַאמרעג וצ ךיז תוחוכ עלַא טימ ןכוז ייז ,רוטלוק רעשטייז רעד ןיא

 זיא גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאיצַאס ןוא רעשיטילַאּפ רעתמא ןייק וצ רעבָא

 ףרַאד ןעמ -- רערעדנַא ןַא ןייז טציא ףרַאד געו רעד .ןעמוקעג טינ סע

 סעה .דיחי ןשידיי םעד רָאנ טינ ןוא קלָאפ עשידיי סָאד ןריּפיצנַאמע

 : רעטנוא טכיירטש
 שטנעמ ַא ,רעדורב ַא ןופ ןעמוקַאב טינ טָאה רעדורב ַא סָאװ סָאד,

 ןופ עיצַאנ ַא ,קלָאפ ַא ןופ קלָאפ ַא ןעמוקַאב טעװ סָאד ,שטנעמ ַא ןופ

 ."עיצַאנ א
 ןשיעּפָארײא ןטצעל םעד ןופ בײהנָא םייב ןבעל ריִמ זַא ,טניימ סעה

 עשירָאטסיה-טלעוװ יד ןײטשרַאפ זומ קלָאפ עשידיי סָאד ןוא ,גירק-טייהיירפ
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 ןרעלקפיוא ןפרַאד סָאװ ,ןעגנוריױװיטַאמ עטסקיגיײװעניא רעסיוא .עיצַאוטיס

 שטנעמ ַא יװ ןײלַא ךיז וצ ,קלָאפ ןייז וצ תוירחא ןייז ןגעוו ןדיי םעד

 עניײמעגלַא יד זַא ,ןזייוופיוא ךיוא סעה השמ ליוו ,הפוקת רענרעדָאמ רעד ןיא

 רעד וצ טַאטלוזער ןיא ןריפ זומ עטכישעג-טלעוו רעד ןופ גנולקיװטנַא

 .גנובעלפיוא רעשידיי
 טימ טנַאה ןיא טנַאה טייג ןוא ךיז טלקיװטנַא עטכישעג עשידיי יד

 ַא ןענייז ןדיי .טייהשטנעמ רעד ןופ גנולקיוװטנַא רעכעלטכישעג רעד

 ןופ גנובעלפיוא יד ןפורעגסיורַא לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה עכלעוו ,עיצַאנ

 רעד טימ ןעמַאוצ ןבעלפיוא יז טעװ טנייה .טלעו רעלַאיצַאס רעד

 טייצ ַא ןיא סע .רעקלעפ-רוטלוק עשירָאטסיה יד ןופ גנובעלפיוארעדיוו

 .םיתמה-תיחת ןשירָאטסיה ןימ ַא ןופ

 ךיא טבעל -- סעה השמ טביירש -- ףיוא טבעל עילַאטיא ןעוו;

 ןקילײטַאב ךיז ןלעוו םילשורי ןופ רעדניק עטמותירַאפ יד .הדוהי ףיוא

 ןופ ףיוא ןכַאװ עכלעוו ,רעקלעפ יד ןופ םיתמה-תיחת ןסיורג םעד ןיא

 רעד .תומולח עזייב ענייז ןוא רעטלע-לטימ ןופ ףָאלשרעטניװ םעד

 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד טימ ןבױהעגנַא ךיז טָאה גנילירפ-רעקלעפ

 ןיא רעמ רעדנּױװ ןייק טינ זיא רעקלעפ ןופ םיתמה-תיחת רעד .(1789)

 ךיז טיירג סע ןוא ףמַאק ןטצעל םוצ ךיז טיירג דנַאלנכירג ןעוו ,טייצ ַא

 םעד ןופ ןיז יד רַאפ ךיוא ."ןסַאר עטקירדרעטנוא עלַא ןופ דנַאטשפיוא ןַא

 .טייצ יד ןעמוקעג זיא קלַאפ ןטסטלע

 לעטשנייא-סנבעל ןצנַאג םעד ןיא זַא ,ןעוועג קיטיינ רעבָא זיא סע

 -ברעמ ןיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,ןדיי םענופ

 ,גונעג טינ זיא רוטקנוינָאק עשירָאטסיה .ןטייב סעּפע ךיז לָאז ,עּפָארײא

 יו גנַאל ױזַא; םערָאװ ,טקַא רעשירַאטנולַאװ רעד ךיוא קיטיינ זיא סע

 ,סעה השמ סיוא טפור ,טעטילַאנַאיצַאנ ןייז ןענעקיילרַאפ טעו דיי רעד

 ךעלקילגמוא ןַא טימ טעטירָאדילַאס ןייז ןייז הדומ ןלעװ טינ טעװ רע לייוו

 ."גָאט ןדעי טימ רעגרע ןרעוו עגַאל ןייז זומ ,קלָאפ טגלָאפרַאפ

 טָאה רענעי .ןדיי ןעמורפ ןטימ ,סעה טניימ ,שרעדנַא ןעוועג זיא סע

 רענרעדַאמ רעד סָאװ ,טײקנסָאלשטנַא ןוא תובישח עכעלשטנעמ טגָאמרַאפ

 ךיז טלַאװ דיי רעמורפ רעד .טינ רעמ טגָאמרַאפ דיי רעטריּפיצנַאמע

 רָאנ, ;קלָאפ ןייז ןענעקיילרַאפ וצ רעדייא גנוצ יד ןסיירסיוא טזָאלעג

 םיא לָאז ןעמ זַא טנידרַאפ סָאװ ,שטנעמ ַא זיא דיי רענרעדַאמ רעד
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 ףיוא טגיל סע רשאב ,טעטילַאנָאיצַאנ ןייז טנקיילרַאפ רע לייוו ,ןטכַארַאפ
 | ."לרוג ןופ טנַאה ערעווש יד ריא

 וצ טייקיטיינ יד ןוא טייקכעלגעמ יד סױרַאפ טעז סעה השמ (ב

 ןרַאפ רעטנעצ ןקיטסייג ןוא ןלערוטלוק ַא לארשי-ץרא ןיא ןרילבַאטע
 .קלָאפ ןשידיי

 -ץרא ןיא עיצַאזינַאלָאק עשידיי ַא ,רע טניימ ,ןבײהנָא ךיז זומ סע

 יד ןייז ןלעוװ גנוגעװַאב ַאזַא רַאפ לַאירעטַאמ רעטסעב רעד .לאושי

 רַאפ טפַארק-סגנויצוצ ַא ןפַאש רעבָא זומ ןעמ .ןדיי עשיעּפַאריײא-חרזמ

 ןקיטומרעד עיצַאזינָאלַאק-ןסַאמ ַא ןעק ןעמ .גנורעדנַאװרעביא:ןסַאמ ַאזַא

 ערעסעב עטרעדנַאװעגניײא יד רַאפ ןלעטשנייא טעװ ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד
 ,םיאנת-סנבעל

 -נעטש , .טינ טרָאװ טוג ןייק סעה טָאה עיזַאושזרוב רעשידיי רעד רַאפ

 רעשיטסיַאגע ןַא זדנוא ןשיווצ ןַארַאפ ךָאנ זיא סע ןוא ןעוועג זיא קיד

 עשימַאנַאקע ענעגייא ענייז ןיא רָאנ טריסערעטניארַאפ זיא רעכלעוו ,סָאלק

 ןיא סָאװ ,דובכ ןטסוּפ ןוא םוטכייר ךָאנ ךיז טגָאי רעכלעוו ,ןסערעטניא

 עטסטלע יד ןופ טָאה רעכלעוו ןוא םיקידצ ןוא םיוונע יד ןופ ךוּפיה רעד

 עלַא ןופ טכַאדרַאפ םעד ןפורעגסױרַא ,טנורג ןָא טינ ,טנייה זיב ןָא ןטייצ

 ."ןדיי וצ רעקלעפ

 סָאװ ,טירש עשיטקַארּפ יד טייצ רענעגייא ןייז ןיא ןענייז עכלעוו = |

 | ? ןרעו ןעמונעגרעטנוא ןפרַאד

 -רעדיוו םעד רַאפ ,סעה השמ טביירש ,ןַאט טנייה ןפרַאד רימ סָאװ,

 ןיא לייװרעד טײטשַאב ,טעטילַאנַאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ יובפיוא

 ,טרוכעגרעדיוו ןשיטילַאּפ רעזדנוא ףיוא גנונעפַאה יד ןבעל םייב ןטלַאהרעד

 -טלעוו יד ןלעװ רעטעּפש ביוא .טפָאלש יז ּוװ טרָאד יז ןקעוורעד וצ ןוא

 בײהנַא ןשיטקַארּפ ַא ןביולרעד ,טנעירַא ןיא ךיז ןטיירג עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ

 בײהנַא רעד טעװ ,הכולמ רעשידיי רעד ןופ יובפיוארעדיוו םעד רַאפ

 םעד ןיא סעינַאלַאק עשידיי ןופ גנורנירג רעד ןיא ןיײטשַאב הליחתכל

 | ."וניתובא-ץרא

 ןעגנונעפַאה עטסערג יד טגייל רע .1862 ןיא רעטרעוו יד טביירש סעה

 ןוא דלעה רעד ןיא ךיירקנַארפ ערענָאיצולַאװער סָאד ; ךיירקנַארפ ףיוא

 םעד ףיוא קלָאפ רעזדנוא ןריפפיורַא רעדיו טעװ רעכלעוו ,רעזיילרעד
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 ירַא עשיזיוצנַארפ יד ןעד ןבַאה .עטכישעג-טלעוו רעד ןופ געוו ןקיטכיר

 ? םיור ןיא ָאטעג םעד ןופ טנעוו יד טרעטשעצ טינ ןעיימ
 ענייז .םעד רַאפ ןעגנונעכערסיוא עשיטילָאּפ ענייז ךיז טָאה סעה השמ

 -יטיינ רעד טימ ןוא לַאנַאק-ץעוס ןטימ ןדנוברַאפ ןענייז ןעגנונעכערסיוא|

 ןזיב ץעוס ןופ חטש ןצנַאג ןפיוא עיצַאזיליויצ ַא ןעלקיװטנַא וצ טייק

 ןיא לָאר עשירָאטַאזיליוװיצ עסיורג ַא סיורַאפ רע טעז ןדיי יד רַאפ .לילג

 .חרזמ ןטנעָאנ
 םענופ טפַארק עלַאנַאיצַאנ ןוא תובישח עפיורג יד טעז סעה השמ (ג

 .םוטנדיי ןשיעּפַאריײא-חרזמ
 עלַא ןגעק ןוא טייצ ןייז ןופ ןצנעדנעט עלַא ןגעק ןעוועג זיא סָאד

 םעד ןיא .עּפָארײא-ברעמ ןופ ןדיי יד ייב ןעגנולעטשנייא ענעמונעגנַא

 סעה השמ ןופ טייקידנעטשבלעז יד סרעדנוזַאב רָאג רימ ןליפרעד ןײלַא

 זיא סעה ןעמעװ ןופ ,ץערג ךירנייה רעקירָאטסיה רעד .רעקנעד ַא יו

 ןשיליוּפ ןופ ןטלַאהעג טינרַאג טָאה ,ןרָאװעג טקריװַאב קרַאטש רעייז

 ןובשח ןפיוא טָאּפש ןופ רעטרעװו עטסרעטיב יד רָאנ טָאה ץערג .םוטנדיי

 השמ טָאה לַאפ םעד ןיא ךיוא .ללכב םוטנדיי ןשיליוּפ ןוא תודיסח ןופ

 רע .תמא םעד ןגָאזסױרַא ןפָא ןוא קידנעטשבלעז ןייז וצ טומ םעד סעה

 | : טביירש

 ,ךיירטסע ,ןסײרּפ ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןיא --- עּפָאריײא-חרזמ ןיא,

 טָאג וצ ןטעב עכלעוו ,רעדירב ערעזדנוא ןופ ןענַאילימ ןבעל --- ייקרעט

 לדנרעק עקידעבעל סָאד טיהרַאפ רעסעב ןבָאה ייז .לארשי תלואג רעד רַאפ

 ןופ רעדירב ערעזדנוא רעדייא ,טעטילַאנַאיצַאנ עשידיי יד ,םוטנדיי ןופ

 ,ךַאזטּפױה רעד ץוחַא ,םוטנדיי ןיא ןבעלַאב-יינ ץלַא ןליוו עכלעוו ,ברעמ

 ךיא טלָאװ רעדירב ןענַאילימ ענעי וצ .הלואג רעד ףיוא גנונעפַאה יד

 ריד ןיא ! קלָאפ ןיימ ,ןָאפ ןייד ךיוה גָארט :ייז וצ ןפור ןוא ןעמוק ןלעוו

 ,ןטכורפ ןעגנערב ךָאנ טעוװ רעכלעוו ,ןעמָאז רעקידעבעל רעד ןבילבעג זיִא

 ױרע רעטריוויטלוק רעד ןיא ןרעוו ןכָארבעצ טעוװ ץכעלַאש עטרַאה יד ןעוו

 "! טרַאװנגעק רעד ןופ

 טָאװ ,זיא "םילשורי ןוא םיור, ןופ ןעוטפיוא עסיורג יד ןופ ענייא (ד

 םעד טימ םעלכַארפ עלַאנַאיצַאנ סָאד קרעװ םעניא טדניברַאֿפ סעה השמ

 רעלַאנָאיצַאנ ןופ ךיז ןעײרפַאב וצ וויטָאמ רעשילַארָאמ רעד .ןלַאיצַאס

 ןלַאיצָאס ןוא ןשימָאנָאקע ןפיוא טײקויטקודָארּפמוא ןוא גנוקירדרעטנוא
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 ןַא ןרילבַאטע וצ געו ןפיוא קלָאפ עשידיי סָאד ןסיוטש ףרַאד טיבעג

 ןרעדנַא ןדעי ייב יו רעמ ךָאנ ,זומ ןדיי ייב .םייה עלַאנָאיצַאנ ענעגייא
 רעטשרע רעד ןייז טייקידנעטשבלעז עלַאנַאיצַאנ יד ,קלָאפ ןטקירדרעטנוא

 קלָאפ ַא סָאװ ,דנַאל ַא .טירשרַאפ ןשיטילָאּפ-לַאיצַאס ןייז רַאפ גנידַאב

 .ןשינעטלעהרַאפ-סטעברַא עטנוזעג רַאפ דוסי םעד טפַאש ,טגָאמרַאפ

 -ןךייל ןוא רעיירפ ךס ַא תמא ,ןטַארטעגסױרַא ָאד זיא סעה השמ

 ןופ רעקיטערָאעט עסיורג ייוצ יד יוו טסייג ןבלעז ןיא ,רעכעלטפַאש

 עעדיא יד ןבָאה עדייב ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ןוא סקרַאמ לרַאק : םזילַאיצַאס

 ןבָאה ייז .טסירגַאב ןוא ןעמונעגפיוא ףמַאק ןלַאיצָאס ןיא עיצַאנ ןופ

 .עילַאטיא ןיא ידלַאבירַאג ןוא יניצַאמ ןופ ףמַאק ןטימ תוכייש ןיא ןַאטעג סע

 סָאד טָאה רע סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב זיא סעה השמ ןופ וטפיוא רעד

 רַאפ ךיוא טרעדָאפעג גנומיטשַאב-ןיילַא רעלַאנַאיצַאנ ףיוא טכער ענעגייא

 .ןענייז ןדיי יד יו --- עיצַאנ רעלעירָאטירעט-טינ ַא

 א ךַאד זיא ,סָאטַאּפ ןצנַאג ןייז ייפ ,"םילשורי ןוא םיור, (ה

 .רענירטקַאד ַא ןוא טפַאטנַאפ ַא ןופ קרעוו ןייק טינ ןוא ךופ שיטסילַאער

 טביירש ,דנַאלמײה שידיי ַא ןופ עעדיא עלַאנַאיצַאנ יד קידנבײהסױרַא

 ןדיי עלַא טינ ןענייז ינש-תיב ןופ ןטייצ יד ןיא יוװ ױזַא; :סעה השמ

 ןבילבעג זיא לייט רעטסערג רעד רָאנ ,לארשי-:ץרא ןייק ןעמוקעגקירוצ

 -פנוקוצ רעד ייב ןטרַאװרעד טינ רימ ןענעק ױזַא ,תולג ןקיטלַאמעד ןיא

 זיא ,ןעשעג ףרַאד סָאװ ,רעדנּוװ רעד ."רעדנּווװװ ַאזַא גנובעלפיוא רעקיט

 שידיי ַא ןופ גנורילבַאטע יד רָאנ טינ סעה השמ ןטרעטסײגַאב םעד רַאפ

 ןייז וצ דיי:דיחי םעד ןופ ךיז ןרעקקירוצ סָאד ךיוא רַאנ ,דנַאלמייה
 ןענעק ןטרעװ עלַאסרעוװװינוא זַא ,םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ יד ,קלָאפ

 .עיצידַארט ןוא רוטלוק רעלַאנַאיצַאנ ןופ דוסי ןפיוא רָאנ ןפַאשַאב ןשטנעמ

 "רעדיוו טימ ןדנוברַאפ ןייז ףרַאד רעקקירוצ רעקיטפייג רעיינ רעד

 ןופ ןטייקנייש יד ןעיײנַאב קירוצ ,עיצידַארט עלַאנַאיצַאנ יד ןבעלפיוא

 םייה רעשידיי רעד ןיא ןעגנערבניירַא רעדיוו ,ןבעל-ןעילימַאּפ ןשידיי

 ,סטיצידַארט ןוא םיפוט"פוי עשידיי

 -ַאיצנעװנָאק עלַא ןעמענפיוא לָאמטּפַא טינ ןעק דיי רענרעדָאמ רעד

 ןעמענפיוא ןענרעל ךיז רע זומ ,עיצידַארט רעשידיי רעד ןופ ןטָאבעג עלענ

 ןוא הנומא רעשידיי רעד ןיא עלַאנָאיצַאנ-שירָאטסיה סָאד ,עשיטע סָאד

 ,עיצידַארט
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 -עג רעשידיי ףיא קוק ןשיטירק"וויטיזַאּפ ַא טלקיװטנַא סעה השמ

 רעקיטּפעקס םענרעדָאמ ןרַאפ ךיוא ןבָאה סָאװ ,עיצידַארט ןוא עטכיש
 ןפיט טימ טצייוו קרעװ ןצנַאג ןופ .טרעוו ַא טרעדנוהרָאי ןטס20 ןטימ ןופ

 ןשידיי טימ ,עביל-ןשטנעמ רעטכע רעסיורג טימ ,ןײזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ

 .טפַאשרעריטרַאמ רעשידיי ןופ ןײזטסּוװַאב ןוא ץלַאטש

 טַאירַאטעלַארּפ ןשיעּפָאריא ןטימ טייקנדנובעגפיונוצ ןייז טָאה סעה

 רָאנ טָאה רע .,רענָאיצולָאװער סיוא ןרָאװעג טינ זיא רע ;ןסעגרַאפ טינ

 רעכעלשטנעמ רעד טימ סָאטַאּפ ןרענָאיצולָאװער ןטנוזעג ןייז ןדנוברַאפ

 ,קלָאפ ןטוװּורּפעג-רעוװש םענעגייא ןייז וצ תוירחא

 ןופ טרעוו ןרעדנוזַאב ַַא רַאנ ךיוא טָאה י"םילשורי ןוא םיור, (ו

 ריי רעטרמערפרַאפ ַא ױזַא יװ טזייוו סָאװ ,טנעמוקַאד ןכעלנעזרעפ ַא

 ןבעלסקלַאפ םענענייא ןופ תומא 'ד יד ןיא קירוצ םוא ךיז טרעק

 ןרעקמוא ןטסקיניײװעניא ,ןכעלנעזרעּפ ןופ געו םעד טזייוו סעה השמ

 ךיי ןטרעלקעגפיוא םעיינ םעד טָאה דמערפ יד .קלָאפ םענעגייא םוצ ךיז

 רעד ןיא .המשנ ןייז ןיא ןדנּוװ טזָאלעגרעביא ןוא םירוסי טפַאשרַאפ
 זיא ,ןזיװעגסױרַא לָאמ ַא טָאה טלעוו יד סָאװ ,עביל-ןשטנעמ רעטשרמולכ

 ךַאנ טקנעב דיי רעיינ רעד .תמא-טינ ןוא טייקטכע-טינ ךס ַא ןעוועג

 רעד ןיא סע טָאה רע ןוא ,טייקכעלשטנעמ רעתמא ,טייקטנעַאנ ,תובישח

 .ןענופעג טינ דמערפ

 טימ רָאנ טינ קרעוו 'סעה השמ ןיא רעבירעד ןַאט וצ ןבָאה רימ

 ןופ טנעמוקָאד ןכעלשטנעמ ַא טימ רָאנ ,טַאטקַארט ןלַאיצַאס-שיטילָאּפ ַא

 טלַאהַאברַאפ סעה .טייקיטכירפיוא ןוא טייקטסנרע רעכעלנייוועגרעסיוא
 רעבָא זיא סע .ָאסור קַאשז ןַאשז יװ טערקסיד רעמ זיא רע םגה ,טינרָאג

 ןוא םיור, טכַאמ סָאװ ,וויטָאמ רעשידיחי ןוא רעכעלנעזרעּפ רעד אקווד

 ןטדמערפרַאפ םענופ ךיז ןרעקקירוצ סָאד לייוו ,קיטרַאקיצנײא "םילשורי

 טסנרע ןזומ םידיחי ,ןשטנעמ ;סעצָארּפ רעלעודיווידניא ןַא ךיוא זיא ןדיי

 ןגָארפ עטסנרע יד וצ גנולעטש ַא ןעמענ ןוא ןטכַארטרעביא קיטכירפיוא ןוא

 רעשידַאמיײנ ַא יװ "םילשורי ןוא םיור, טדער ייז וצ .ןעמעלבַארּפ ןוא
 ,רפס-רסומ
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 ּצ

 ַא זיא סע ,רסומ ןוא הבושת ןופ ךוב ַא זיא "םילשורי ןוא םיור,

 סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןופ ןדיי ןשידָאמיײנ םעד רַאפ רפס-רסומ

 סעה השמ סָאװ ףיוא ץלַא .טייקשידיי ןוא ןדיי ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה

 יד ןופ ךיז ןסיײרּפָא סָאד ,לשמל יװ ,ןכַארברַאפ ,ןעוועג רבוע ןיײלַא טָאה

 ּפַא סָאד טצַאש ןוא רעביא טציא רע טצַאש ,הנומא ןוא תודימ ,םיגהנמ

 | ,ףיט ןוא ךיוה

 טנוזעג ַא ןופ טסּוװעג טינ טײקנסקַאװרעד ןופ ןרָאי יד ןיא טָאה רע

 תודימ יד סױרַא אקווד רַאפרעד רע טבייה -- ,ןבעל-החּפשמ קיור ןוא

 ןיײלַא זיא רע .ןבעל ןשידיי ןופ חוכ םעד ,החּפשמ רעשידיי רעד ןופ

 טפיירגַאב --- רעקינירטּפָא ןַא ןוא רעטדמערפרַאפ ַא גנַאל-ןרָאי ןעוועג

 .ליפעג ןלַאנָאיצַאנ-שידיי םעד ןופ טייקיטכיוו יד ףיט יױזַא רַאפרעד רע

 ןעגנונעפָאה עלַא טגיילעג ןרָאי עלעטימ ענייז ןיא טָאה סעה השמ

 רעטניה יו טציא רע טעז ;ןעעדיא עלַאיצַאס ןוא עלַאסרעוװינוא ףיוא רָאנ

 -רַאהגנע ןקעטש םזיטילַאּפָאמסַאק ןוא םזילַאודיווידניא ןקידטשרמולכ םעד

 רע טעז רעקלעפ ןופ גנוכַאװפיוא רעד ןיא אקווד .םזִיַאגע ןוא טייקיצ

 ןופ גָאז ןפרַאש םעד טריטיצ סעה השמ .גנוזיילרעד עלַאיצַאס יד טציא

 ,טייוו רעד ןופ ןשטנעמ יד ביל טָאה טילַאּפָאמסַאק רעד : ַאסור קַאשז ןַאשז

 .טנעַאנ רעד ןופ ייז ןביל וצ ןייז וצ ביוחמ טינ ידכ

 טימ לופ ,טנַאּפשעג זיא "םילשורי ןוא םיור, ןופ רעפסַָאמטַא יד

 ןיק טינ ןפוא םושב ןזיא ךוב סָאד .ףָאטש-סיירפיוא ןשיעדיא

 -עצ סָאד טדער הרוש רעדעי ןופ .גנוטכַארטַאב עשיפַאסַאליפ עקִיור

 ,טמוטשרַאפ ןוא טדמערפרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןדיי ַא ןופ ןסיוועג עטקיטייוו
 רע טָאה ,טקיטייװעג ןוא טביולגעג טָאה םיא ןיא דיי רעד ןעוו וליפַא

 ןימ ַא ,טכער עכעלשטנעמ סָאד רע טליפרעד טציא .ןגייווש טזומעג

 רע טניפעג םעד ןיא ןוא ,ןגייוש ףיוא רעה :םיא טגָאז סָאװ לעפַאב

 .גנורעטכיילרעד-המשנ עסיורג ַא

 -ַאיצולָאװער ןייז ןֹופ ןרָאי יד ןיא ןגיוושעג סעה השמ טָאה סָאװ רַאפ

 ןגָארטעג טָאה רע ןעוו ,ןגיושעג רע טָאה סָאװ רַאפ ? טייקיטעט רערענ

 וצ קיטכיו ןייז טעװ זילַאנַא םעד ?קלָאפ ןייז ןופ םירוסי יד ךיז ןיא

 רָאנ טינ ,טנייה ךָאנ טבעל טייקנסירעצ-המשנ ענעגייא יד לייוו ,ןכַאמ
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 טימעג ןיא טרעדנוהרָאי ןטס20 ןטימ ןיא ךיוא רָאנ ,ןט19 ןטימ ןיא

 לפיוו ףיא סייו רעוו ןוא ןדיי עטדמערפרַאפ לפיוו סייו רעװ ןופ

 .ןטנעניטנָאק

 ןופ יו רַאנ טינ ןכב זיא "םילשורי ןוא םיור, ןופ טיידַאב רעד

 טרעוו ןסיורג ַא טנייה ךיוא טָאה רָאנ ,טנעמוקָאד ןלַאיצַאס-שירָאטסיה ַא

 ,גנודמערפרַאפ ןופ םירוסי יד טזייוו סָאװ ,טנעמוקַאד רעכעלנעזרטּפ א יו

 טגָאמרַאפ סע .ןשטנעמ ןשידיי ןופ ןשינעשזדנַאלב יד ,טייקנריולרַאפ יד

 סָאװ ,תובישח רעשידיי ןוא םויק ןשידיי ןגעוו ןעעדיא עקיטכיוו ללש ַא

 יז ןעגנילק גנובעלרעביא רעד ןופ טייקידתישארב רעד בילוצ אקווד

 .טכע ןוא קידהמיא ױזַא ,לעוטקַא ױזַא
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 --- ווָאנבוד ןועמש

 רעקירָאטסיה רעשידיי רעלַאנַאיצַאנ רעד

1 

 ןשיגַארט ןכָאנ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןרָאװעג זיא 1966 רעבמעצעד

 זיא רע .ווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ םוקמוא
 ,ליוק-יצַאנ רעשירעדרעמ ַא ךרוד ַאטעג רעגיר ןיא ןלַאפעג

 ןכעלרעדנּוװ םעד ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק טעװ טלעװ עשידיי יד

 יז ןוא רעדירב-סקלָאפ ענייז טרעטנומעג ָאטעג ןיא טָאה סָאװ ,ןקז

 -רָאפ וצ טכילפ יד טָאה ןײלַא ווָאנבוד ."טכיײושרַאפ ןדייא :טגַאזעגנָא

 עכעלטע זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .ןבעל ןייז ןופ געט עלַא ןעוועג םייקמ ןביירש

 ,קרעוו סווָאנבוד ףיוא ןסקַאװעגפיוא ןענייז ןדיי תורוד

 רעיוד-טייצ רעשּפיה ַא ןגעװטסעד ןופ זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ

 :ןגערפ טכער טימ רעבירעד ןעק ןעמ ; גנושרָאפ רעכעלטפַאשגסיװ רעד ןיא
 סווָאנבוד .ש טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןופ וויטקעּפסרעּפ ןיא סיוא ןעעז יו

 טײטשרַאפ 1 עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוכיירגרעד

 עגיר טָאטש רעד ןיא טָאה ווָאנבוד ןעוו ,1939 רָאי םעד טניז ןופ זַא ,ךיז
 ןשידיי ןופ עטכישעג-טלעוו ןייז ןופ עיסרעוו עטצעל יד טכעלטנפערַאפ

 ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ עקיטכיו ךס ַא ןעמוקעגוצ ןענייז ,קלָאפ
 ןופ עטכישעג רעד וצ עיצַאטנעמוקַאד יד ךיוא ,עיגָאלָאעכרַא רעשילביב

 ללכב .ןרָאװעג טרעכיײרַאב קרַאטש זיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןדיי
 רעדעי ןיא בר ךלהמ ַא רָאפ ךיז טימ טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא טלעטש

 טינ רעבָא זיא "עטכישעגיטלעוו, סווַאנבוד .ש ךייש סָאװ ,גנושרָאפ

 ,גנושטייטסיוא ענעי רעדָא יד ,טלעפ סָאװ ,טקַאפ רענעי רעדָא רעד ךייש
 ןייז ,טסעמרַאפ רעצנַאג רעד זיא קיטכיו ;ןטײרטשַאב ןעק ןעמ סָאװ

 ױזַא יו זיא קיטכיוו .עטכישעג-סקלָאפ רעזדנוא וצ גנַאגוצ רענײמעגלַא
 .ןבעל-סקלָאפ רעזדנוא ןופ קימַאניד יד ףיוא טמענ רעקירַאטסיה רעד
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 סָאװ ,רעשרָאפ-עטכישעג ּפיט םעד וצ טרעהעג טָאה ווָאנבוד ןועמש

 יד ןעזעג ןבָאה סָאװ ןטכענ םענופ טנייה םעד טלײטעגּפָא טינ ןבָאה

 -סקלָאפ ַא ןשיװצ ןַארַאּפ זיא סע סָאװ ,טייקנדנובעגפעונוצ עסיורג

 ,טייז ןייא ןופ ,ןשינעלגנַאר עלַאיצָאס ןוא עשיעדיא ענייז ,גנובערטש

 רעד ןופ טײהנעגנַאגרַאפ רעשירָאטסיה רעד ןופ םָארטש ןצנַאג םעד ןוא

 רעויטקַא ןוא רבע ןופ גנושרָאפ ,ןבעל ןוא טפַאשנסיװ .טייז רערעדנַא

 ןעגנוגעווַאב עשיטילָאּפ ןוא עלַאנַאיצַאנ ,עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא לײטנַא

 .ןדנוברַאפ גנע ןעוועג ןוװָאנבוד ייב ןענייז עכָאּפע רענעגייא ןייז ןופ

 ףױא טריזירעטקַארַאכ תוכייש עטנעָאנ יד טָאה רעקירָאטסיה רעד

 סָאד לָאז ןעמ זַא ,םעד ןיא טגיל םזיצירָאטסיה ןופ ךות רעד, :ןפוא אזַא

 יַאמ ןקידנפיול םעד ןופ טייקידעבעל רעד טימ ןעמענפיוא ענעגנַאגרַאפ

 ןייז ןופ ךשמב ."שירָאטסיה ןעמענַאב ןעמ לָאז טנייה םעד ןוא ,טנעמ

 "ןייר וצ ןליװרעדיװ ַא טַאהעג ווָאנבוד .ש טָאה טייקיטעט רעצנַאג

 סינ טָאה רע ."טפַאשנסיו רעטױט , רעטדמערפרַאּפ-סנבעל ,רעלעמרָאפ

 ןשיווצ רעלעק ַא ןיא ןבָארגרַאפ ,עטכישעג ןופ עימומ ַא ןרעוו טלַאװעג

 -- ,ןבירשעג ווָאנבוד טָאה --- עטכישעג זיא רימ רַאפ , ...ןריּפַאּפ ןוא רעכיב

 ןופ לַאװק ַא ,ןפַאש ןופ ,ףמַאק ןופ ,ןבעל ןקידלדורּפש ןופ לַאװק ַא

 סיבעג ַא רָאנ טינ רעקירָאטסיה םעד רַאפ זיא עטכישעג "...םענַאב-טלעוו

 ןופ סעצָארּפ ַא ןוא גנובעלרעביא ןַא שממ ןעוועג זיא'ס .גנושרָאפ ןופ

 רעכיבגַאט ענייז ןיא שוחב ןליפ רימ .גנופַאשַאב ןופ ןוא עיצקורטסנַאקער

 םיא ןעייג רבע ןופ סנטָאש יד, יװ ("ינזישז ַאגינק , ןייז ןיא טריטיצ)

 רבע ןופ טייקידעבעל יד ןוא עגר עקידעבעל יד ,(1910 ,סעדָא) "ליברַאפ

 םעד ךרוד ןוא ןרָאּפפיונוצ ,ןעגנערבוצפיונוצ טכוזעג רעקירָאטסיה רעד טָאה

 .טייקיבייא ןוא טייצ ןופ עיסנעמיד יד ןעגנוניישרעד-סנבעל יד ןבעג

 רעד טָאה טײהנעגנַאגרַאפ עלַאנַאיצַאנ יד ןשרַאפ רעגייטש ַאזַא רַאפ

 ,םיסקנּפ ,ןלַאירעטַאמ-וװיכרַא רָאנ טינ ןגָאמרַאפ טזומעג רעקירַאטסיה

 "עג יד ןגָאמרַאפ טפרַאדעג טָאה רע .סעקינָארכ ןוא ןטסעגער ,תונורכז

 תמא רעד .ןוימדה חוכ ןכייר ַא ןוא טייקשירעפעש ןופ טפַארק עטשטנעב

 .טייקידנעטשבלעז ןוא טומ ןגָאמרַאפ ךיוא זומ רעקירָאטסיה רעסיורג

 לָאמ טפַא ןיא סע הנכס לפיוו טימ טסּוװעג לי טָאה ןײלַא ווָאנבוד

 ןענעכייצרַאפ וצ רָאנ גנוקירדַאב רעשיטילַאּפ ןופ תופוקת ןיא ןדנוברַאפ

 .רַאפ טמוק סע סָאװ סָאד
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 טנכייצרַאפ ,עטיל ןייק גרוברעטעּפ ןופ ןרָאפּפָא ןייז ברע ,1922 ןיא |

 : ךובגָאט ןייז ןיא ווָאנבוד

 ,תורוש יד ןירַא ביירש ךיא ּוװ ,רעטעלב יד ץנַאג ןביילב ןלעװ יצ,

 ..ןרָאי ןופ ךשמ ןיא רעסעומשטימ ןוא רעייגטימ ,ךובגָאט ןיימ

 טינ וטסעװ יצ ,םיאנוש יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טינ וטסעװ יצ

 רַאפ ,קנַאדעג ַא רַאפ טיוט ןקידתוירזכא ןַא רבחמ ןטימ ןעמַאזוצ ןדייל

 ,"רערט ַא רַאפ ,המשנ רעטקיטײװעגנַא ןַא ןופ ץפיז א

 ,קינָארכ ןופ םערָאפ רעד ןיא רָאנ וליפא ,גנושרַאפ-עטכישעג ,ָאי

 רעד וליפא .הנכס טימ ןוא רעיודסיוא טימ ,ןדייל טימ ןדנוברַאפ טפָא זיא

 וצ טייקטיירג יד ןוא טומ ךיוא הדמתה רעסיוא ןגָאמרַאּפ זומ רעקינָארכ

 "ונגַאב טינ ךיז ןעק סָאװ ,רעקירָאטסיה רעד אטישּפ ַא ,תמא ןרַאפ ןדייל

 ןזייוו ,ןריזילַאנַא ייז זופ רָאנ ,ןטקַאפ ןענעכייצרַאפ ןזיולב ןטימ ןענעג

 .ויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה רעד ןיא ייז ןטכַארטַאב ןוא גנַאהנעמַאזוצ רעייז

2 
 ןשיווָאנבוד ןופ ןכירטש-טנורג יו ןטכַארטַאב ןעמ ףרַאד סָאװ

 | ? גנַאג-ןעקנַאדעג

 ,טנרעלעג שודק-רעקירָאטסיה רעד זדנוא טָאה ,קלָאפ ַא יװ ,ןדיי

 עיצַאנ עשיטילָאּפ עקידנעטשבלעז ַא יו ייס -- לָאמ עלַא ןוא םוטעמוא ןבָאה

 ,(ןלױּפ ,דנַאלשטייד ,עינַאּפש ןיא) טײקטײרּפשעצ רעד ןיא ייס לארשי ןיא
 ,עטפישעג רטייז ןפַאשעג ןײלַא --- גנוקירדַאב רעטסגרע רעד רעטנוא וליפא

 -סנבעל רעייז ןופ ןעמרָאפ עלַאיצַאס יד טמערופעגסיוא ןיילַא ןבָאה ןדיי

 עכייר ַא ,דומלת םעד ,גנובעגצעזעג ענעגייא ןַא ןפַאשַאב ןוא רעגייטש

 ,לשמל ,יוװ ,קיריל עכעלטלעוו ַא ךיוא ןוא קרעװ עזעיגילער ,רוטַארעטיל

 -ַאצ ןופ ןעמרָאפ ענעגייא ןפַאשעג םוטעמוא ןבָאה ןדיי ;עינַאּפש ןיא

 ךָאנ ,זיא קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג יד .ןבעל-הליהק ַא ןופ ןוא ןבעלנעמ

 יד ,טייקידנעטשבלעז עשיטילַאּפ רעזדנוא ןריולרַאפ ןבָאה רימ יו םעד
 ,םויק ןייז רַאפ טפמעקעג לָאמ עלַא טָאה סָאװ ,קלַאפ ַא ןופ עטכישעג
 .ןפַאשעג רעטייוו טָאה סָאװ ,ויטקַא ןעוועג זיא סָאװ

 -לוק רעכייר ַא ךרוד ,גנורַאפרעד רעשירָאטסיה רענעבילקעגנָא ךרוד

 ,רעקירָאטסיה רעד טניימ ,תונויסנ עשירָאטסיה עסיורג ךרוד ,השורי-רוט
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 זיא סָאװ ,?עיצַאנ עקיטסייג , ַא ןרעוו ןופ הגרדמ יד טכיירגרעד רימ ןבָאה

 טייקנדנובעגפיונוצ ןייז טיוב סָאװ ,ויטקעלָאק ַא יו ,הגרדמ ערעכעה ַא

 -ַאטירעט עקידתופתושב ףיוא רעדַא םַאטשּפָא ןקידתופתושַאב ףיוא רָאנ

 ןדעי ןופ עטכישעג יד יו ,טרעו עטכישעג עשידיי יד .ןצענערג עלעיר

 עשימָאנָאקע ןוא עשיטילַאּפ-טלעוו ,עשיפַארגָאעג-שיזיפ ןופ טגנידַאב ,קלָאפ

 ןוא ןלערוטלוק םעד ןבױהעגסױרַא ךיוא רעבָא טָאה ווָאנבוד .ןרָאטקַאפ

 .טנעמַאמ"-סנליוו םעד ךיוא ,טנעמָאמ ןלַאיצַאפ

 ןוא ןשטנעמ ןופ חוכ םעד ןבױהעגסױרַא טָאה רעקירָאטסיה רעד

 ןגייא ןייז ןפַאשַאב וצ קלָאפ ַא ןופ ,וויטקעלַאק ןכעלשטנעמ ןופ רקיעב

 ענעגייא ענייז ןוא רעגייטש-רוטלוק םענעגייא ןייז ןפַאשַאב וצ ,ןבעל

 .,סעיצוטיטסניא עלַאיצַאס

 סעיצוטיטסניא עשיטילָאּפ יזַאװק ,עלַאנָאיצַאנ עקיטרַאנגיא יד ןופ

 סָאװ ,טימַאנ ָאטױא עשידיי יד ןבױהעגסױרַא ווָאנבוד טָאה ןבעל ןשידיי ןיא

 ,עינַאּפש ןיא --- דומלת ןופ ןטייצ יד ןיא לבב ןיא -- ןיוש יז ןפערט רימ

 סרעדנוזַאב ; רעשרעה עכעלטסירק יד רעטנוא ייס ,עשיבַארַא יד רעטנוא ייס

 ןעו ,ה"י ןט17 ןיא ןלױּפ ןיא ןעוװעג קידװעעזנָא עימָאנָאטױא יד זיא

 ןֿבעל ןיא עלָאר עקידנריפ ַאזַא טליּפשעג טָאה תוצרא עברא דעו רעד

 ,רַאטנוב ַא קלָאפ ַא רָאנ ,רָאטנוב ַא דיחי ןייק טינ .םוטנדיי ןשילוּפ ןופ

 ןופ עטכישעג-טלעוו רעד ןופ 'ידלעה , סווָאנבוד זיא ,רעקיקענטרַאה ַא

 ײלרעלַא טניפעג סע ,שירעפעש לָאמ עלַא זיא קלָאפ סָאד .קלַאפ ןשידיי

 ןעוו ייס ויטקַא זיא'ס .ויטקעלַאק ַא יו ןטיהוצפיוא ךיז ןטייקכעלגעמ

 טריפ ןוא עירָאטירעט רענעגייא ןייז ףיוא קידנעטשבלעז טבעל סע
 ןיא ,ץראל-ץוח ןיא שירעפעש ןוא וויטקַא טביילב סע ,ןבעל שיטילַאּפ ַא

 ַא ןופ ןעמרָאפ עיינ ןפַאש לָאמ טפָא ךיז זומ סע ןעוו ,ערָאּפסַאיד רעד

 ,רעגייטש ןזעיגילער ַא ןוא ןלערוטלוק

 ,ךשמה ַא ,טייקנדנובעג ַא ןַארַאפ ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא

 ןוא םישוריג ,סעפָארטסַאטַאק עלַא ךָאנ וליפא ךיז טיצ סָאװ ,םעדָאפ ַא

 רעקיזָאד רעד .רעטייװ לַאמ עלַא טייג עטכישעג עשידיי יד ;תוטיחש

 גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעשידיי ןופ תוהמ ןפיוא קוק רעשימאניד
 רעד ןגעוו עיצּפעצנַאק יד טכַאמעג ךעלגעמ רעקירָאטסיה ןרַאפ טָאה

 --- ןפורעגנַא סע טָאה ןיילַא רע יװ -- עטכישעג רעשידיי רעלַאסרעווינוא
 -עגיטלעוו ףירגַאב םעד רעטניה .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג"טלעיו יד
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 -רוטלוק ַא רקיעב רָאנ ,דָאטעמ רעשירָאטסיה ַא רָאנ טינ טקעטש עטכיש

 ןועמש רַאפ רעקירָאטסיה עסיורג ןעוועג ןענייז סע .םענַאב רעשיפָאסָאליפ

 ,טסָאי ,ץערג ךירנייה -- ןדיי-טינ ייס ןוא ןדיי ייס ייז ןשיווצ ;ןווָאנבוד

 טָאה ןוא העּפשה רעייז רעטנוא ןענַאטשעג טייצ ַא זיא ווָאנבוד .ןַאנער
 סצערג ךירנייה קידנעמעננָא עטכישעג ןבירשעג רָאי לָאצ ַא וליפַא

 זיא ,קוק םעד טול ,עטכישעג עשידיי .גנוױשנַא-טלעוו עשיטסילַאעדיא
 ןופ ,לארשי-ץרא ןיא הכולמ רעשידיי רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ

 רעד ןופ ,ןוא טפַאשרעריטרַאמ ןוא ןדייל ןופ עטכישעג ַא ,טייז ןייא

 ,עזעיגילער ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,עטכישעג עקיטסייג ַא ,טייז רערעדנַא

 טביירש ױזַא ,טליפעג טָאה ץערג .ה .קרעו עשיטעָאּפ ןוא עשיפַאסָאליפ

 טײלגַאב ןבָאה םיכאלמ ייווצ זַא ,קרעוו-סנבעל ןייז וצ המדקה רעד ןיא רע
 ןביולג רעד ןוא הרות עשידיי יד :געװרעדנַאװ ןגנַאל ןייז ףיוא ןדיי םעד

 רַאפ ליפעג םענייפ ןוא טנַאלַאט סיורג טימ טָאה ץערג .ה .ןחישמ ןיא

 ןופ טּפיוהרעביא ,רודה-ילודג יד טרעדלישעג רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ

 טָאה רעקירָאטסיה רעשידיי רעד .עינַאּפש ןיא הפוקת רענעדלָאג רעד

 -רעּפ עכעלשטנעמ ןרעדליש םייב רעלטסניק ַא ןופ שוח םעד טגָאמרַאּפ
 ,ןענַאטשַאב זיא ,רעקירָאטסיה ַא יו ,טייקסיורג סווָאנבוד .ןטייקכעלנעז

 םעד ףיוא יוװ עטכישעג ףיוא טקוקעג טָאה רע .שרעדנַא סעּפע ןיא ,רקיעב
 ,רקיעב ,ןווָאנבוד טול ,טָאה עטכישעג .ןבעל ןוויטקעלָאק ַא ןופ קורדסיוא

 ,רעקירָאטסיה םעד ,םיא .םידיחי עלַאינעג טימ יו רעמ קלַאפ ןטימ ןָאט וצ
 יד ןופ ןעגנוקריו-ןגעק יד ןוא ןעגנוָיצַאב-ןשיוצ יד ןריסערעטניא

 ,עשיטילָאּפ :קלָאפ ַא ןופ ןבעל ןיא ןקריוו סָאװ ,ןרָאטקַאפ ענעדיישרַאפ
 .עלַאנָאיצַאנ ןוא עשימָאנָאקע ,עזעיגילער

 עזעיגילער ייווצ יד ןשיװצ ףמַאק ןשיעדיא םעד קידנריזילַאנַא

 םישורּפ יד -- ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוטכיר

 קורדסיוא םעד ןטייקיטיירטש ערעייז רעטניה רע טעז -- םיקודצ יד ןוא

 רעד ןופ ןסָאלק ענעדיישרַאפ יד ןריפ סע סָאװ ,ףמַאק ןשיטילַאּפ ַא ןופ

 עלַאנָאיצַאנ סָאד ןעזסיוא לָאז סע ױזַא יו ,םעד ןגעוו טפַאשלעזעג רעשידיי
 ןשידיי ןופ גנורעכיזרַאפ יד ןעעז םיקודצ יד .קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל

 ,קלָאפ ןופ סעיצוטיטסניא עשיטילַאּפ יד ןיא ,הכולמ ַא ןיא ,רקיעב ,םויק

 ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא ץלַא ןעיוב ןופ הנכס עסיורג יד ןעעז םישורּפ יד תעב
 ןסערעטניא יד ץלַא יו רעכעה סױרַא ןלעטש ייז ; עירָאטירעט ןוא הכולמ
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 םיגהנמ עכלעזַא ןטיהּפָא ןרַאּפ ןייא ךיז ןלעטש םישורּפ יד .עיצַאנ רעד ןופ

 יז ,ץראל-ץוח ןיא ןריפכרוד ךיוא ןַאק ןעמ סָאװ ,סעינָאמערעצ ןוא
 יד רעסיוא ךיא ןעניֹוװ סָאװ ,ןדיי יד ןדניבפיונוצ םעד ךרוד ןענעק

 ןיא ןבעל סָאװ ,יד יו ױזַא טקנוּפ ,עירָאטירעט-לארשי רעד ןופ ןצענערג
 ,לארשי-ץרא ןופ ןצענערג יד

 ןופ טייצ רעד ןיא טריפעג ןרעװו סָאװ ,ןפמַאק עזעיגילער יד ןיא

 ;ןוויטַאמ עשיטילַאּפ יד ףיוא רעקירָאטסיה רעד טקעד ,שדקמה:תיב ןטייווצ

 ןבעל ןשיטילַאּפ ןוא ןלַאיצָאס ןופ ןעמרָאפ יד ןיא ווָאנ-;ד טעז ױזַא טקנופ

 ןשידיי ןופ קורדסיוא ןַא ,ןפמַאק עֶשיִטיִלָאּפ ענייז ןיא ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 ,םענַאב-טלעוו ןשידיי ןופ ןוא קיטע רעשידיי ןופ ,טסייג

3 

 טסיירט ַא לָאמ טפָא זיא ,ערעזדנוא יו הפוקת רעשילָאכנַאלעמ ַא ןיא

 ןופ .ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה סווָאנבוד ןועמש ןיא ךיז ןטיטרַאפ וצ

 רעיירפ רעד ,םזינַאמוה רעכעלרעדנּוו ַא סױרַא טנייש קרעוו סווָאנבוד

 סווָאנבוד ;ה"י ןט19 ןיא טילבעגפיוא טָאה סָאװ ,ה"י ןט18 ןופ טסייג

 ףכערב טנעקעג טינ סמערוטש עשיטילַאּפ ענייק ןבָאה טסייג ןעיירפ

 וצ טדער טסייג רעצלָאטש ןוא רעלופסנדייל ,רעקינעּפשרעדיװ ,רעיירפ ַא

 סיורג ןופ ןייזטסּוװַאב רעד .ןטעברַא עשירַאטסיה סווָאנבוד ןופ זדנוא

 ךיוא זיא עטכישעג , זַא גָאז ןייז ןיא זדנוא רַאפ טניישרעד טייקיטכערעג

 טקעטש ןעקנעדעגרַאפ ןוא ןענעכייצרַאפ ןופ טקַא םעד ןיא ."טּפשמ-טלעוו

 .המחנ ַא ןיוש

 ןיא ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד ןופ ליטס ןיא ןבירשעג טָאה ווָאנבוד

 ךרוד טבעל סָאװ ,רוד ַא רַאפ עטכישעג יד זיא'ס .טבעלעג טָאה רע רעכלעוו

 ,ךיז ןטייב ןכַאז זַא ,ןעמ סייוו רָאנ טינ ןעוו ,הפוקת ערענָאיצולָאװעד ַא

 סָאװ ,רוד ַא ןופ ורמוא םעד ןוא גנוגַאװ יד טגָאמרַאפ ןעמ רַאנ

 ןרָאפ שוח רעד ךַאװ טבעל'ס .ןפַאשַאב ןוא ןעיײנַאב ,ןעיוברעביא ליװ

 סָאװ ,ןביולג רעפיט רעד טקריוו'ס .גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה ןופ סעצַארּפ

 סעצָארּפ רעשירָאטסיה רעד זַא ,קלָאפ רעזדנוא טרעדורעגפיוא טָאה

 -כערעג רעד ןוא טפַאשלעזעג רעד ,ןשטנעמ םעד הבוטל ךיז טלקיװטנַא
 .טייקיט



 ןופ הפוקת ַא ןיא ןבעל רימ :ןטייצ ערעדנַא ןיא רימ ןבעל טנייה

 ןיא ןבירשעג טרעװ יז ןעוו ,עטכישעג .םזימיסעּפ ןשירָאטסיה ןימ ַא

 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טלָאװ יז יו ,סיוא זדנוא ךיז טכוד ,ליטס ןסיורג

 ,רעלגנעּפש .עפַארטסַאטַאק ַא טימ ןקידנע ךיז ןזומ סָאװ ,עמַארד ַא ןופ ןטקַא

 יד ,רקיעב ,טליפ --- ןפוא ןייז ףיוא רעדעי --- רובינ דלָאהניײר ,יכניַאט

 זומ סָאװ ,םזיגַארט םעד ןוא טײקלַאפַארטסַאטַאק יד .,טײקרַאברעטשעצ

 ,טמוק יװ .ןרוטלוק ןוא רעקלעפ ,סעיצַאזיליוװיצ ןופ גנַאג םעד ןטײלגַאב

 ,גנולקיװטנַא רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןביולג סווָאנבוד ,ןגערפ ןעמ ןעק

 סווָאנבוד טמוק יו ? טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ טנשריעג טָאה רע ןכלעוו

 רוד רעזדנוא תעב ,טירשרָאפ ןיא ,םזיױויטיזַאּפ ,טפַאשנסיו ןיא ןביולג

 יד טריפרעד ןבָאה עיגָאלָאנכעט ןוא טפַאשנסיװ ןופ תוחוכ יד זַא ,טליפ

 עיצַאזיליוװיצ יד ןטכינרַאפ וצ ןעָארד ןוא הנכס רעטסערג רעד וצ טלעוו

 זַא ןגָאז ךיוא רעבָא ןעק ןעמ ?טענַאלּפ ןשילַאכנַאלעמ רעזדנוא ףיוא

 ןענעייל םייב טייקכעלגעמ יד ןבָאה רימ סָאװ ,טוג זיא רַאפרעד אקווד

 ןריזילַאנַא וצ יינ סַאד ןופ ןוא ןבייהוצפיוא לַאמ ַא רעדיוו ,ווָאנבוד ןועמש

 םענעגנַאגרַאפ ןופ ןעעדיא-טנורג .עשיטסיוװיטיזַאּפ ןוא עשיטסימיטּפָא יד

 רעזדנוא ןופ טכיל ןיא סיוא ןעעז ייז יו ,ןעז ןוא טרעדנוהרָאי ןבלַאה

 | ,תושמשה:ןיב םענעגייא

. 4 . 

 -יטנעס ןייק ןוא רעקיטנַאמָאר ןייק ןעוועג טינ זיא ווָאנבוד ןועמש

 טייצ יד .ןלירב עזָאר טימ ןבעל ןפיוא טקוקעג טינ טָאה רע .טסילַאטנעמ

 טסימיטּפָא ַאזַא רַאפ וליפא רעווש ,עמַאזיורג ַא ןוא ערעווש ַא ןעוועג זיא

 טרעוו לכש רעד, גנונעכייצרַאפ ַא ןַארַאפ זיא ךובגָאט ןייז ןיא .ווָאנבוד יו

 ."טעטילַאטסעב ןוא תענושמ ,תועשר ןופ ףמוירט םענופ טלמוטעצ
 טָאה רעקירָאטסיה רעד עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןסייוו רימ

 -- ןדיי ףיוא תוריזג ,עיצולָאװער ,גירק :עטכישעג דנעב יד ןבירשעג

 רעד טניז ןופ טײלגַאב םיא טָאה סָאװ ,ליפעג עשילַאכנַאלעמ סָאד רקיעב

 םָאד ךיז טקע סע זַא ,ליפעג סָאד --! עיצולָאװער רעשיטסיװעשלַאב

 םעד טליפעג טינ ףיט ױזַא טָאה רענייק .םוטנדיי ןשיפור ןסיורג ןופ ןבעל
 -עטשעצ יד טליפעג טינ ױזַא טָאה רענייק ,םוקמוא םעד ,ןברוח ןקיטסייג
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 יד .ווָאנבוד ןועמש יו ןטרעװ-רוטלוק עשידיי עלַאנָאיצַאנ עלַא ןופ גנור

 ענייז טנכייצרַאפ רע ּוװ ,(2 דנַאב) ."ינזישז ַאגינק , ןייז ןופ רעטעלב
 תעב ,הכיא רענרעדָאמ ַא יוװ ךיז ןענעייל ,תונויער ןוא ןעגנוקרעמַאב עפרַאש

 ןעגנונעפָאה עסיורג טגיילעג ןבָאה טלעװ רעשידיי רעד ןיא ליפ יױזַצ

 םעד ןוא גנוריזױװיטקודַארּפ ,גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיי רעיינ רעד ףיוא

 םיא טָאה טנַאה ַא סָאװ ,לאקזחי איבנ רעד יו .ןבעל יינ ַא ןופ בײהנַא

 החגשה יד טַאה ױזַא ,םירוסי ןוא ןדייל ,רעצ ןופ הליגמ ַא ןבעגעגרעביא
 רעד ןרעוו וצ ,רוד רעזדנוא ןופ רעקירָאטסיה ןסיורג םעד ןבעגעגרעביא

 ,ײטקַא ,ןשירעפעש ןופ ,םוקמוא ןקיטסיײג ןופ ,ןברוח ןופ רעגָאזנַא

 .םוטנדיי ןשיסור ןשירעפמעק
 טָאה ווָאנבוד עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ערעווש יד ןגעוו

 : 1920 רָאי ןופ ךובגָאט םעניא גנונעכייצרַאפ ַאזַא רימ ןענעייל ,טעברַאעג

 טעברַא רעד ןופ ןגָאלשעגּפָא .ךיז .טינ ךיז טביירש סע ,רַאונַאי רעטס29,,

 ףיא לָאטש ןופ ךעלטקניּפ ּפעלש ךיא .ןגרָאז עכעלטפַאשטריװ בילוצ

 ןיב רַאפרעד רעבָא ,שזורטס רעתמא ןַא יו ץלָאה ךעלטניב עציילּפ רעד

 ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע .רעקירָאטסיה רעכעלטקניּפ-טינ ַא ןרָאװעג ךיא
 ..ךרַאמ רעד טרעווילג סע ,ןעקנַאדעג יד ןרעווילג סע ...טסערפ עקרַאטש

 וו ,גערב םייב םי"-ןופצ ןופ סעילַאװכ יד טזייארַאפ רעטניוו ןרעוו סע יו

 | ."טגעווַאב ךיז קישיור רעירפ ןבָאה ַײז

 ןיא : ךובגָאט ןייז ןיא ווָאנבוד טביירש 1920 רעבמעוװַאנ ןט14 םעד -

 ך ךימ ךיא ימ ןעמעוו .רַאפ --- עגַארפ יד טפָא טרעטַאמ טייצ רעטצעל רעד

 ןָאדרָאג .ל .י טעַאּפ םעד טרעטַאמעג עגַארפ עבלעז יד טָאה קירוצ רַאי 40 טימ

 (ןדמערפ) םעיינ ַא ןופ סקּוװ םעד ןעזעג טָאה רע :טייז רעטייווצ ַא ןופ

 "עוװָאפ ןופ גנַאנרעטנוא ןקידנעטשלופ םייב ןבעל וצ סיוא טמוק רימ ; רוד

 רעקיבױלג רעד ,טסימיטּפָא רעד דלַאב טניפעג ךַאד ןוא ..."םוטנדיי ןשיט

 ןטבילַאב ןייז ןופ עטַאטיצ יד טגנערב רע .טסיירט ַא ווָאנבוד ןועמש

 ןוא ןכַארבעצ זיא לַאעדיא רעקיליײה רעד ןייז לָאז , : (ןָאסדַאנ) רעטכיד

 טעווס :ךיא ביולג ךָאד ,טולב קידלושמוא ךיז טסיג סע ןוא טכעװשרַאפ

 ףיוא ןעמוקקירוצ טעו עביל ןוא ,ןעמוקמוא טעװ לעב ןוא ,טייצ ַא ןעמוק

 לעב רעד :ןכיירטשוצרעטנוא טינ טסעגרַאפ רעקירָאטסיה רעד ."דרע רעד

 --- דנַאב ןפיוא טעברַאעג ווָאנבוד טָאה השעמ-תעב .םזיטַאּפפעד ןטיוו ןופ

 .רעטלע-לטימ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד
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 רע .רעקירָאטסיה:טקעטיכרַא רעכעלרעדנּוו ַא ןעוועג זיא ווָאנבוד
 ַאגינק , ןייז ןיא טלייצרעד רע יװ ,רוטקעטיכרַא יד ןלעטשפיוא ןופ טָאה

 האנה סרעדנוזַאב ,(תונויער ןוא תונורכז ,ןבעל ןיימ ןופ ךוב סָאד) "ינזישז

 םיבושי עטמיטשַאב ןעוו ,תופוקת יד ןלייטסיוא ,ןריזידָאירעּפ .טַאהעג

 יד ןעניפעג ןבעל ןשידיי ןיא עינַאמעגעה עקיטסייג יד טנַאמרַאפ ןבָאה
 ןביײהסירַא ,הפוקת עשירָאטסיה יד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןעעדיא-טנורג

 ןופ טנורגרעטניה ןפיוא קלָאפ ןגייא רעזדנוא ןופ גנַאג ןשירָאטסיה םעד

 -בוד רעד ןעוועג זיא סָאד -- ןשינעעשעג עשיטילָאּפ-טלעוו עסיורג יד
 | | .ךרד רעשיווָאנ

 רעקירָאטסיה םעד טָאה עטכישעג רעד ןופ גנושרָאפ רעד ןיא

 -טפַאשטריװ ,לשמל ,יו ,טיבעג קיצנייא ןַא ױזַא טינ טריסערעטניא

 ןוא טכער עשידיי ,ןבעל ןקיטסייג ןופ עטכישעג יד רעדָא ,עטכישעג
 -עטניא טָאה םיא !ןיינ .עטכישעג עלענָאיגער רָאג רעדָא ,טיײקיזַאלטכער

 ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד ןופ קימַאניד יד ,דליב עצנַאג סָאד טריסער

 ךיז טָאה סע ױזַא יו ,ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד טריסערעטניא טָאה םיא

 יד ןיא ייס ןוא רעגייטשנבעל ןיא ייס ,טפַאשטריוו ןיא ייס טקירדעגסיוא
 סרעדנוזַאב רָאג ךיז טָאה ווָאנבוד .טכַאמ-הכולמ רעד טימ ןעגנויצַאב

 ןבָאה ןדיי ױזַא יו ,ןבעל-עדניימעג ןופ ןעמרָאפ יד טימ טריסערעטניא

 -נפַאשַאב ,רעגייטש-רוטלוק ןוא רעגייטש-סנבעל םענעגייא רעייז טלקיװטנַא

 ַאזַא ייב ןטיברַאפ ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא עקיסַאּפ יד םעד רַאפ קיד

 ןופ ,טכַאמ:הכולמ ןופ ןעמיוצ עגנערטש יד ,עשידיי סָאד יװ ,קלָאפ

 -עטכישעג םעיינ םעד ידכ .עיצַאזינַאגרָא רעשיטילַאּפ ןופ ןוא עירָאטירעט

 ןופ טקַא ןַא ןריפכרוד טפרַאדעג ווָאנבוד ןועמש טָאה ןלעטשוצפיוא ןינב

 ןופ טקַא ןַא ןטייברַאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טייקיטכערעג רעשירָאטסיה

 .ןעגנַאגַאב זיא רעשרַאפ עשיעּפָאריײא-ברעמ רוד ַא סָאװ ,טייקיטכערעגמוא

 םוטנדיי עשיווטיל ,עשיסור-שיליופ סָאד ןריפניירַא טפרַאדעג טָאה ווָאנבוד

 ןעגנערבניירַא טפרַאדעג טָאה רע ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ לכיה ןיא

 רעלַאנַאיצַאנ רעזדנוא ןיא חוכ ןויטקַא ןַא יוו ןדיי ןשיסור-שיליופ םעד

 .עטכישעג
 ןשיװטיל-שיסור-שילױּפ םעד ןָא זַא ,גָאט וצ טנייה ןסייוו רימ

 .ךשמה ןייק ןבָאה טנעקעג טשינ עטכישעג עשידיי יד טלָאװ םוטנדיי
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 ,ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ תורבח יד ,תודימ ענייז ,שטנעמ רעשידיי רעד
 ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,םימש תוכלמ לוע רעד ,ןבעל-הליהק סָאד|

 יד ,בוט-םוייתבש ןופ השודק יד ךָאװ רעד ןיא ןעגנערבניײרַא סָאד ,ךיז
 -עלפיוא יד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ גנוײטשטנַא
 ןוא עלַאנַאיצַאנ עסיורג יד ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעַײנ רעד ןופ גנוב
 ןופ טַאטלוזער רעד יװ ןעמוקעג זיא ץלַא סָאד -- ןעגנוגעווַאב עלַאיצָאס
 -חרזמ סָאד ןגָארטעגנײרַא טָאה סע סָאװ ,גנורעדורפיוא רעסיורג רעד
 םוטנדיי עשִיעּפָארײא

 ןופ עטכישעג רָאי טנזיוט יד רַאפ ,ןדיי ןשועּפָארײא-חרזמ םעד רַאפ

 ןרעױט יד טנפעעגפיוא טיירב רעקירָאטסיה רעד טָאה ,קלָאפ רעזדנוא

 טימ ןוא טפַאשביל רעכעלרעדנּוװ טימ .טייקיבייא רעשידיי ןופ לכיה םוצ

 -וויכרַא ןעלמַאז טימ ןבעגעגּפָא גנַאל-ןבעל ַא ךיז רע טָאה הדמתה רס ַא

 ןקורדּפָא ןוא תובושתו תולאש ןטעברַאַאב ,םיסקנּפ ןכוזּפָא ,ןלַאירעטַאמ

 םעד ךרוד טָאה ֹווָאנבוד .תונושל ענעדיישרָאפ ףיוא ןטסעגער ײלרעלַא

 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג רָאנ טינ

 טכַאמעג ךעלגעמ ךיוא תמא ןַא ףיוא םעד ךרוד טָאה רע ,עּפַארײא-חרזמ

 רעד .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-טלעוו יד : טסייה סָאװ ,ןינב ןסיורג םעד

 ,סעדייז ערעזדנוא ןופ ןבעל סָאד ןוא ןבעל רעזדנוא טָאה רעקירָאטסיה

 עטקנעברַאפ יד ,תורוד עיינ יד ,םידגנתמ ןוא םידיסח ,ןדיי תורוד יד

 ןופ םָארטש ןצנַאג םעד ,גנּוײרּפַאב רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנַאיצַאנ ךָאנ

 -קעלָאק ןשידיי ןקירָאי-טנזױט ןופ ןשינעלגנַאר יד ,ןבעל ןשידיי-שילוּפ

 .טײטַאב ןוא תובישח ןבעגעג ,וויט

 ,עיציזיווקניא -- םוטנדיי ןשינַאּפש ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא רעווש

 ןדיי עשטייד יד ןופ ןבעל סָאד רעטיב ,םוטנענַארַאמ ,עפ-ַאד-ַאטיוא

 ,תוטיחש-ןסַאמ -- טוט ןצרַאװש ןופ ןוא רערָאפ-ץיירק יד ןופ געט ןיא

 ןעװעג זיא רעשיגַארט ןוא רערעטיב ךָאנ ,םשה-שודיק ,סנפיוהרעטייש

 ןענעז ייז ;ןדיי עשיעּפַאריײא-חרזמ ןָאילימ סקעז יד ןופ םוקמוא רעד

 יז ,טייקיטכערעג ןיא ןוא שטנעמ ןיא קידנביולג ץלַא ךָאנ ןעמוקעגמוא

 עטצעל יד .ןעמוקעג טינ זיא ףליה יד ןוא ,טלעו רעד וצ ןפורעג ןבַאה

 -ַאטעג יד ןופ דנַאטשּפױא ןטצעל ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז םינימאמ יד ןופ

 .רעפמעק
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 דסח רעד -- ןטסנידרַאפ עטסערג סווָאנבוד ןופ ןעוועג זיא סָאד .

 םעד יבגל ,ןטסשירעפעש םעד יבגל ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,תמא לש

 ןשידיי ןופ ויטקעלַאק ,ןטסקיטכיװ גָאט ןקיטנייה םייב ןוא ,ןטסערג

 טייקיבַײא יד ןבעגעג ןעמעלַא זדנוא טָאה רע ,ייז טָאה רע --- קלָאפ

 תורוד יד ןופ רעטסייר םעד ןיא ןבירשעגנײרַא זדנוא טָאה רע ,ןבעל ןופ

 | .יקלַאפ ןקיבײא םעד ןופ
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 זיא יו ?רעקירָאטסיה ַא שטנעמ ַא טרעװ יװ ,ןגערפ ןעק ןעמ
 יו ? ךיז ןיא עיצולָאװער עקיטסיײג ענעי ןכַאמ וצ חוכב שטנעמ ַא
 ןעמענ טנעקעג ווַאנבוד טָאה יװ ,ןעמערופסיוא ןיילַא ךיז טנעקעג רע טָאה

 ;קלָאפ ַא ןופ עטכישעג-טלעוו יד ןביירש וצ תוחילש ערעווש יד ךיז ףיוא

 ווָאנבוד ?ןענרעל טנעקעג רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד סע טָאה ּוװ

 .ןילּפיצסיד רעקיטסייג רעסיורג ןופ רדנ ַא ךיז ףיוא ןעמונעג םדוק טָאה

 יד ןיא סערעטניא ןטספיט םעד טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ,רע

 ןופ טנעמַארעּפמעט םעד טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,גָאט ןופ ןשינעעשעג

 ,"עטכישעג ןופ ריזנ; ַא ןרָאװעג שידָאירעּפ זיא ,טסיצילבוּפ-רעפמעק ַא

 .קרעוו ןייז ןפַאש ןענעק וצ ידכ
 ,ןבירשעג טָאה ווָאנבוד יו ,קלָאפ רעזדנוא ןופ עטכישעגד טלעוֶו ַאזַא

 ןוא םיא רַאפ ןביירש טנעקעג טינ רעקירָאטסיה רעשידיי ןייק טָאה

 -ַאטסיה רעד .םיא ךַאנ ןביירש וצ ןייז הכוז טינ ,אמתסמ ,טעװ רענייק

 רעד ןופ ,ןעמָארגַאּפ ןופ ןטָאש ןיא ןפַאשעג קרעװ ןייז טָאה רעקיר

 יד ןעגנַאהעג זיא דנַאלסור רעביא ןעו געט ןיא ,ענישטשנַאמַאדייה

 ןיא ,ןזָאלבעג ןבָאה ןטניוו-טייהיירפ ןעוו ,עיצקַאער רעד ןופ דרעװש

 םענעגייא ןייז ןיא ;םוקמוא ןשידיי ןופ געט ןיא ןוא עיצולָאװער ןופ געט

 ,טסָאקַארקימ ַא ןיא יו ,ןבעלוצרעביא טרעשַאב ןעוועג ןווָאנבוד זיא ןבעל

 טינ .טױעשַאב ןעוועג זיא קלָאפ ןייז סָאװ ,תונויסנ ןוא ןדייל עלַא יד

 -רַאמ ןופ םעט ןטסרעטיב םעד ,ןטצעל םעד טכוזרַאפ רע טָאה טסיזמוא

 םעד טרעשַאב טלָאװ ןיײלַא לרוג רעד יוװ ,םוקמוא ןופ ןוא טפַאשרעריט

 םענעגייא ןייז ףיוא ןליפ ץלַא ,ןייז םעוט ןיײלַא ץלַא רעקירָאטסיה-ןואג

 .המשנ ןייז ןיא ןרעביפכרוד ץלַא ,בייל
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 ןבעל ןייז ,שודק ַא ןופ טוט רעד ןעוועג זיא טוט ןייז רָאנ טינ
 ןופ געוו רענעביוהרעד ,רעקירעיורט-רעטנומ ,רערעווש ןייא ןעוועג זיא
 -ַאב סָאװ ,שרופמה-םש םעד ,ןסיוו-ףושיכ םענעי ןסײרוצסױרַא ,גנופַאש
 ?ועקירָאטסיה רעד .םויק ןוא ןבעל דיחי ַא רַאפ ןוא קלָאפ ַא רַאפ טרעש
 ןוא עירָאטירעט רָאנ זיא םרוג רעקיצנייא רעד זַא ,ןטלַאהעג טינ טָאה
 ןעמעננַא טינ ןעק דיי רעד ןַא ,טסּוװעג טָאה רע ,טוטַאטס רעשיטילַאּפ
 .טנרעלעג ווָאנבוד טָאה ,"עיצַאנ עקיטסייג, ַא ןענעז ןדיי .יאנתכ םויק ןייק
 םוטעמוא תוירחא טימ ןוא ץלָאטש דיי רעד זומ ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא
 ןטייצ עלַא ןיא ןיא דיי רעד .לרוג ןכעלשטנעמ ןוא ןשידיי ןייז ןגָארט

 .עטכישעג ןייז ןופ רעפַאשַאב רעוויטקַא ןַא ןעוועג
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 וצ סױרַא טדער טייקטמיטשעגסיוא ןוא עינָאמרַאה עכעלרעדנּוװ ַא

 רעסיורג רעד טזָאלעגרעביא זדנוא טָאה סע סָאװ ,קרעװ יד ןופ זדנוא

 יַאב טָאה עינָאמרַאה עכעלרעדנּוװ ַא .קלָאפ רעזדנוא ןופ רעקירָאטסיה

 ןעמוקעגייב זיא רע יוװ ,םעד ךָאנ רעקירָאטסיה םעד ןופ ןבעל סָאד טשרעה

 ןיא דָאירעּפ-"גנַארד ןוא םערוטש , ןופ ןוא טנגוי ןייז ןופ תוריתס יד

 "עג ַא ,הנתמ-סטָאג ןייק יו ןעמוקעג טינ זיא עינָאמרַאה יד .ןבעל ןייז

 ןופ ןרָאי עלַא יד ךרוד ןרָאװעג טדימשעגסיוא זיא יז ,למיה ןופ קנַאש

 | .ןבעל שירעפעש ַא

 ףיוא ןזײװנָא ןעמ זומ ,ןבעל ןייז ןיא סעזעט-יטנַא טּפױה יד ןשיווצ

 ףעקיטסיײג רעסיורג ַא ףיוא ךָאד ןוא --- לגנַארעג ןשיטסימ ןימ ַא סעּפע

 ,לבוקמ רעד ,ןויצ-ןב .ןויצ-ןב ןדייז ןייז ןוא םיא ןשיווצ --- טייקנדנובעג

 רעכלעװ ןופ ,טלעװ עשיטייצרַאפ-םורפ יד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ

 ערעדנוזַאב ַא טגָאמרַאפ טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא בלַאה ךָאד זיא וװַאנבוד

 דנַאב ןדעי ןיא טעמכ ."עטכישעג ןופ ריזנ, םעד רַאּפ טפַארק-סגנויצוצ

 ןכָאנ ךיז רע טקנעברַאפ ("ןבעל ןיימ ןופ ךוב סָאד,,) ןרַאומעמ ענייז ןופ

 ןגעו ערעדנַא ףױא זַא ,ןויצ-ןב ןדייז םעד ןרעכיזרַאפ רע ליװ ,ןדייז

 םוצ טפַאשיירטעג רענעגייא רעד וצ ןעמוקעג ךַאד רע זיא ןגעוומוא ןוא

 סע טָאה ןײלַא ןויצ"ןב יו ,השודק וצ ןוא טייקכעלשטנעמ וצ ,קלָאפ

 .ןבעל ןיא ןעוועג םייקמ
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 ִצ

 ןסקַאװעגסױא רָאג ןיא סע יוװ ןייטשרַאפ טינרַאג רימ ןענעק טנייה

 ןועמש יוװ םענרַאפ םעד ןופ רעקירָאטסיה ַא טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס)

 עיצידַארט רעטיירגעגוצ ,רעקיטרַאפ ַא ןָא ,ןטעטיסרעווינוא ןַא ,ווָאנבוד

 טפרַאדעג ןײלַא ץלַא טעמכ רע טָאה ,גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ ןופ

 .תישארב ןופ טקַא ןַא יו טעמכ זיא ווָאנבוד גנוניישרעד יד .ןפַאש ךיז רַאפ

 רעד ןעוו תופוקת עשירָאטסיה ןַארָאפ ןענייז סע זַא ,ןסייוו רימ רַאנ

 ןפַאשַאב ןיײלַא ךיז טָאה ווָאנבוד .ןפַאשַאב ןײלַא ךיז זומ "שטנעמ .רעיינ ,

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז יצ .ןבעל רעװש ַא ןוא גנַאל ַא ןופ ךשמב

 -רַאפ ווָאנבוד : ןעוועג ייז ןענייז ,יאדווא ? תוריתס ןוא ןעגנולכיורטש

 שטנעמ ַא ןעװעג טלָאמעד ךָאנ זיא רע) ךובגָאט ןייז ןיא ױזַא טנכייצ

 : (ןרָאי עלעטימ יד ןיא

 "גָאט ןייז ןיא ווָאנבוד לָאמ ןייא טביירש -- טכַארטעג בָאה ךיא,

 ןרָאי ענעבילברַאפ יד ןוא ,ןטעברַא עקידנעמוק יד ןגעוו --- (1904) ךוב

 ןקידנערַאפ וצ : סנייא רָאנ רימ טביילב סע ...ייז םורַא טלקיװעג ךיז ןבָאה

 טפנוקוצ רעד רַאפ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןגעוו קרעװ ַא ,קרעוו-סנבעל ןיימ

 ןקיזָאד ןיא .דלעפ ןייז ןופ ןַאמרעקַא רעד יװ ,ןדירפ ןיא ןיײגקעװַא ...ןוא

 :לוק ַא ךיא רעה ,עלעקניו םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא ,טנוװָא-טסוגיױא

 ןופ ,רעקיור ןבעל ןפיוא ןקוק וצ טייצ ןיש !טקינײּפעג ךיז גונעג

 ןייד וט ,דלעפ ןייד ייב קעװַא ךיז לעטש .טייקיבייא רעד ןופ לקניווקוק

 ןיא ךוז ,המשנ ןייד ןופ רעייפ עצנַאג סָאד ריא ןיא ןיירַא גייל ,טעברַא

 טָאה סָאװ ,רעד ןעוו ןוא ,ןבעגעג טינ ריד טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,סָאד ריא

 ןיימ ,טיירג ןיב ךיא :גָאז ןוא ייג ,ךיז וצ ןפור ךיד טעװ ,טקישעג ךיד

 ."ןָאטעגּפָא ךיא בָאה טעברַא

 יּמַא טעברַא ןייז טָאה רעקירָאטסיה רעד .טיירג ןעוועג זיא ווָאנבוד

 רע טָאה ,טוט ןרָאפ ראי ןייא ,עגיר טָאטש רעד ןיא 1940 ןיא .ןָאטעג

 יינ סָאד ןופ טָאה רע ,ייינזישז ַאגינק , ג"א ןרַאומעמ ענייז טקידנערַאפ

 ןופ עטכישעג-טלעוו, עקידנעב"ןעצ יד טקידנערַאפ ןוא טעברַאעגרעביא
 ,םזידיסח ןופ עטכישעג יד ןבירשעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה רע ,"קלָאפ ןשידיי

 ."שידיי זיב ןַאגרַאשז ןופ ,, ךוב ןייז טכעלטנפערַאפ
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 לָאניפ ןשיגַארט םעד ןעזעגסיורַאפ רעקירָאטסיה רעסיורג רעד טָאה יִצ
 ? ןבעל ןייז ןופ

 ַאגינק , ןייז ווָאנבוד ןועמש טקידנע טיוט ןייז רַאפ רָאי ןייא טימ
 ןוא ןרָאװעג ןריובעג ךיא ןיב םערוטש ןיא , :רעטרעװ יד טימ ייינזישז
 -- םערוטש ןיא ."ןבעל ןיימ ןופ געט יד ןקידנע ךיא לעוו םערוטש ןיא

 ַא ןופ טנַאה רעד ךרוד טינ ,ןרעױמ-ַאטעג ןופ םיוצ םעד רעטניה טינ
 ןיא 1941 טכַאנירעבמעצעד רעקירעיורט רענעי ןיא יוװ ,רעדרעמדיצַאנ
 ָאטעג רעגיר םעד
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 תובשהמ לעב ןוא רעגינ ,ש

 רעווַאשווָאב ףסוי ןוא טַאטשלעדע דוד

 ןעזייר סהרובא
 ךַאוֿפש רעשידיי רעד רַאֿפ ףמַאק ןיא ןּפַאטע ריפ

 (גנונָאמרעד ַא) קיווייל .ה

 סעלעיעליצנַאלג .א

 רעלייצרעד ןוא טסילעװָאנ רעד --- ושָאטַאֿפָא ףסוי

 בייל ינַאמ





 תובשחמילעב ןוא רעגינ לאומש
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 ןיא ךיילג סָאװ ,קילג סָאד טַאהעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי עיינ יד

 עטבַאגַאב-ךיוה עכלעזַא ןבעגסורַא טנעקעג יז טָאה הפוקת-תישארב ריא

 םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ יו ,רעלעטשטפירש עקיטרַאנגיא ןוא

 טרָא ןַא ןעמונרַאפ רעביירש יװ ןטלָאװ יירד עלַא .ץרּפ .ל .י ןוא םכילע
 ןעגייז רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא ןיא .רוטַארעטיל רעדעי ןיא ןָא-ןביוא

 -ַארעטיל ַא ןופ סרעגייל-טנורג יד טסייה סָאד ,רעקיסַאלק יד ןרָאװעג ייז

 .עיצידַארט רעשיר

 עטסקינייװעניא ןַא ןַארַאפ ךות ןיא זיא "רעקיסַאלק , טרָאװ םעניא

 ַא -- עלעדנעמ ,רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג זיא ץרּפ .ל .י- םערָאװ ,הריתס

 -ןגייא ןַא ןוא םזיטנַאמָאר טקינייארַאפ טָאה םכילע םולש ןוא רעקיריטַאס
 -ירעד ןעמ ףרַאד "שיסַאלק , .טייקידװעדערַאב עשידיי ערעייט עקיטרַא

 טדנעװעגנַא טרָאװ סָאד טָאה ןעמ יװ ןעניז םעד ןיא טינ ןייטשרַאפ רעב

 טָאה טייקכעלקריוו ענעגייא רעזדנוא יו רָאנ ,טלעוו רעקיטנַא רעד יבגל

 ןופ רעפַאשַאב ,רעבײהנַא .יד -- רעקיפַאלק :טשטייטרַאפ טרַאװ סָאד

 -רָאי ןבלַאה ַא יװ רעמ ףיױא טָאה סָאװ ,םערופ ןשירַארעטיל םעיינ ַא

 .ןפַאש שירַארעטיל רעזדנוא טקריװַאב טרעדנוה

 :ןרָאװעג טרעייפעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ זיא סָאװ ,עטַאדילבוי יד

 ,תמא ןה שירָאטסיה-רוטַארעטיל זיא "רוטַארעטיל עשידיי עיינ רָאי 100,

 -סױרַא ןיוש טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .שירעריפרַאפ ,לייט םוצ ,ןה

 רעכלעוו ,רוחב והילא יװ ,טלַאטשעג-רעטכיד עביל ןוא עסיורג ַאזַא ןנעגעג
 רעד -- רוחב והילא .טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא טקריוװעג ןוא טבעלעג טָאה

 ױרעשיטעָאּפ ןופ רעטסיימ ַא זיא ,"ךוב-אבב ,, ןטמירַאב ןופ רעפַאשַאב

 ,גנַאר ןכיוה ןופ רעטכיד ַא ןוא ,םערָאפ

 יד רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןיא רימ ןגָאמרַאפ םעד ךָאנ
 :שידיי ףיוא טעטכידעגרעביא טָאה ןעמ עכלעוו ,רעכיב-טלעוו עטמירַאב
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 ןופ הרוש עגנַאל ַא טמוק םעד ךַאנ ;ַאנעװ ןוא זירַאּפ ,ןַאמָאר-דוטרַא םעד

 .ןעגנוצעזרעביא-שמוח ןוא םירפס-רסומ

 רעשיסַאלק רעד ןופ הפוקת עשיסַאלק-רַאפ יד ּפָא טדייש טקַאפ ןייא
 רעזדנוא טגָאמרַאפ הפוקת רערעטלע רעד ןיא .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא

 .רעבָאהביל ןוא "סעסענַארטַאּפ , ,סרעסינעג"רענעייל עיירטעג רוטַארעטיל

 טשרע .קיטירק-רוטַארעטיל ןופ רענַאשז םעד טינ רעבָא טגַאמרַאפ יז

 ןעו ,עסערּפ עשידיי ַא טײטשטנַא סע ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןיא

 ,גנופַאש רעשירַארעטיל רעזדנוא ןיא הפוקת עיינ יד ןָא ךיז טבייה סע
 ךיוא ,רעטכיד ןוא רעקיַאזָארּפ עטבַאגַאב יד טימ ןעמַאזוצ ,ףיוא ןעמוק

 ,קיטירק רעשירַארעטיל רעזדנוא ןופ ןרענָאיּפ יד
 רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשירָאטסיה רעסיורג ןופ זיא טקַאפ רעד

 ןבעגסױרַא לָאז יז זַא ,גונעג טינ זיא רוטַארעטיל ַא רַאפ .גנוטיידַאב

 רעד זיא תובישח ןעמוקַאב ךיוא זומ יז .קרעוו עקידנטײדַאב ןוא רעביירש

 -עטיל ַא ןופ ןייזטסּוװַאב םעד ןפַאש קלָאפ םייב זומ ןעמ ;טפַאשלעזעג

 יד ;שינעדנעטשרַאפ ןוא עביל ןקעװ רעביירש םוצ זומ ןעמ ;רוטַאר

 ןעמ ףרַאד ,קרעװ ענייז ןיא טקעלּפטנַא רעביירש רעד סָאװ ,ןעעדיא

 ןַא קיטיינ ךיא זיא םעד וצ .,ןטכַארטרעביא ,ןשטייטרַאפ - ,ןרעלקפיוא

 .גנוניורק עכעלרעייפ ַא רעדָא ,החיתפ ןופ טקַא

 ,רעגייטש-ןבעל ןשידיי רַאפ גױא ןַא טַאהעג טָאה תובשחמילעב

 רעבָא זיא וטפיוא-טּפיוה ןייז .תודימ עשידיי ןופ גנורעדליש רעד רַאפ
 ןַײזטסּוװַאב םעד ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 -טשרע ןַא יו טצַאשעגּפָא יז טָאה רע סָאװ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ַא ןןופ

 .ןבעל ןשידיי ןיא גנוניישרעד-רוטלוק עקיגנַאר

 ,דָאטעמ ןשיטירק םעניא ייס סקידתופתושב ךס ַא ןעועג זיא סע

 ןוא ,תובשחמ-לעב ןוא רעגינ לאומש טצונַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו טימ
 .רוטָארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,טרָא םעד ןיא .ייס

 ןוא רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ רעיוב ןעוועג ןענייז עדייב
 ַא ,קיטירק רעשירַארעטיל ןופ עיצידָארט ַא טלעטשעגנייא ןבָאה עדייב

 ,טיהעגּפָא םויה דע ךָאנ טרעוו סָאװ ,חסונ ןטמיטשַאב

 ןענייז עכלעוו ,רעקיטירק עשידיי תורוד ייווצ יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 יד ייס טרעטיירבעגסיוא קידנטײדַאב ןבָאה ,ןרענָאיּפ יד ךָאנ ןעמוקעג

 ןטייקכעלגעמ יד ייס ןוא ןריװרעסבָא ןופ ןוא גנוטכַארטַאב ןופ םַאר
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 טכַארבעג רעקיצנייא רעדעי ןבָאה ייז .קרעוו ַא ןיא ךיז ןבעלוצניירַא

 טסייה סע סָאװ ,םעד וצ טייקוויטיסנעס עקיטרַאנגיײא ןוא ענעגייא רעייז
 ,חסונ רעשירַארעטיל רעשידיי ןוא ןפַאש שידיי

 סָאװ ןטײקשרעדנַא עלַא רעסיוא ןוא ןטייקכעלנע עלַא רעסלוא

 טָאה ,ןרעגינ לאומש ןופ ןוא תובשחמ-לעב ןופ געוו םעד ןריזירעטקַארַאכ

 ןפַאש ןוא ןבעל ןצנַאג סרעגינ ןיא :דישרעטנוא-טנורג ןייא טריטסיזקע

 רע ,טייקדמערפרַאפ ןופ ליפעג ןייק טשרעהַאב טינ לָאמ ןייק םיא טָאה

 ןוא הביבס רעשידיי רעד ןופ ,ןבעל ןשידיי ןופ קעװַא טינ לָאמ ןייק זיא

 טפרַאדעג טינ ךיױא רע טָאה אלימב .טייקכעלקריו רעשידיי רעד ןופ

 ןענַאטשעג וימי לכ זיא רעגינ .ש .ןעמוקקירוצ ןופ סעצַארּפ םעד ןכַאמכרוד

 רעשידיי רעזדנוא ןופ ןטרָאגנייו ןיא ;ןבעל ןשידיי ןיא סיפ עדייב טימ

 ןוא טיהעגּפָא טָאה ןוא רענטרעג רעיירט ַא ןעוועג רע זיא רוטַארעטיל

 ןיא ,עטסרעוש יד ןיא ןעגנַאגעגמורַא רמוש ַא יװ זיא ןוא טצנַאלפעג

 טשינ ןוא טומ םעד ןריולרַאפ טינ לָאמ ןייק ןוא ,ןרָאא עטסרעטיב יד

 ,ןשטנעמ ןשידיי ןיא ןוא ןבעל ןשידיי ןיא הנומא יד ןריולרַאפ

 -רעד רע טָאה ,עלעדנעמ ןוא ץרּפ ימיב ,ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ךָאנ

 ןימ ַא ,רוטַארעטיל-סקלַאפ רעיינ רעזדנוא ןופ םוקפױוא םעד טליפ

 םענעגייא םענופ ידכ ,טכַאמ קלאפ ַא סָאװ ,בייהנַא םעיינ ַא ,הרותיןתמ

 רַאפ ןפַאשַאב וצ גנורַאפרעד רעשירָאטסיה רענעגייא רעד ןופ ןוא ןבעל

 טיג זיא סָאװ ,הרות ַא ןעוועג זיא סָאד .םויק ןייז ןופ ןטָאבעג יד ךיז

 ןוא טייקכעלקריו רעשידיי רעד ןופ רעכעה ּוו ץעגרע ןופ ןעמוקעג

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יז ;גרַאב םוש ןייק ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא יז

 ןעגנַאגעגפיוא זיא יז ,רעגייטשסנבעל ןייז ןיא ,קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןיא

 עשיליוּפ-שיסור סָאד סָאװ ,רעביירש עשינואג יד ןופ ןוימד םעד ןיא

 רעד וצ זיב ה"י ןט19 ןטימ ןופ ןביוהעגנָא ןבעגעגסױרַא טָאה םוטנדיי

 .הפוקת רענרעדָאמ

 רעד ,טייקוויטיסנעס עשילַארַאמ יד :טסּוװעג טָאה רעקיטירק רעד

 סָאװ ,טּפַאשיירטעג עסיורג ןייז ,רעביירש םעד ןופ ןוימד רעשירעלטסניק

 יד ןפַאשעג טרעװ ןטרָאד -- ץרַאה קַיורמוא ןייז ,קלָאפ םוצ טגָארט רע

 ,רוד םעד וצ טמוק ןוא ןדיי םעד וצ טמוק סָאװ ,טייקרָאלק-סנבעל עיינ
 ,"ָאי , ןשירָאטסיה ןסיורג םעד ףיוא ןדײשטנַא ךיז זומ סָאװ

 ,הפוקת ַא ןיא ןכַאמ םוטנדיי עשילױוּפ-שיסור סָאד זומ גנודײשטגַא יד
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 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעשירָאטסיה רעכיר ַא טימ םיבושי ערעטלע יד ןעוו
 ."ןיינ ,ףיוא טדיײשַאב ןיילַא ךיז רַאפ ןבָאה ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטיײיד ןיא

 ,קלָאפ ַא ןופ ןבעל ןיא הפוקת עכעלנייוועג ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד

 ערעדנַא רָאג ןגָארט וצ ןעוועג טרעשַאב זיא רוטַארעטיל רעד רַאפ ןוא

 "נָא ןיא ןרוטַארעטיל יוװ ,לָאר עלַאיצָאס רעדנַא ןַא ןליּפש ןוא ןתוירחא
 יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד וצ .רעקלעפ ערעדנַא ייב ןוא תופוקת ערעד

 יו טַאהעג טָאה רעגינ .ש סָאװ ,גנובעלרעביא עקידתישארב עסיורג
 -ידיי רעד ןופ םירוכבה גח םעד טבעלעגכרוד טָאה רע סָאװ ,רעביירש ַא

 ןעוו ,1910 רַאי םעד םורַא ןעועג אמתסמ זיא סָאד ;רוטַארעטיל רעש

 סרעלכייּפש יד ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה תורצוא ליפ ױזַא ,תורישע ליפ ױזַא

 ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעיינ רעד ןופ

 ייב זיא גנומיטש עקידבוט-םוי יד ןוא תולעּפתה יד ,רעטיצ רעד

 -םיוא טשינ טָאה ןוגינ םענופ לוגלג ַא ;ןרָאי עגנַאל ףיוא ןבילבעג םיא

 .ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב ןקיורמואַאב וצ םיא טרעהעג

 יו סעפָארטסַאטַאק ערעװש ךס ַא טבעלעגרעביא טָאה רעגינ .ש

 םעד זיב ןרָאװעג רטפנ זיא תובשחמילעב ןעוו --- 1924 ןשיװצ ,דיי ַא

 רעשידיי ןופ ךָאי ןיא טנַאּפשעגנײא ,רעגינ לאומש ןעוו --- גָאט ןקירעיורט

 -קעװַא גנולצולּפ זיא ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא יירעגערט-רוטלוק

  .ןַאברעטנוא רעקרָאי-וינ ַא ןופ עיצנַאטס רעד ףיוא קידנטרַאװ ,ןלַאפעג

 ןכַאמ זומ ןעמ סָאװ ,ןָאק ןעמ סָאװ ,לּכה-ךס רעסיוועג ַא זיא סָאד

 .ןפַאש ןייז ןגעוו ןוא ןבעל סרעגינ לאומש ןגעוו
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 ייווצ יד רַאפ ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעײגרַאפ ןעוועג ןענייז סע

 ,ןפורנָא טינ .ייז ןעמ ףרַאד רעייגרָאפ יו רעמ רעבָא ,רעקיטירק:ןרענָאיּפ

 "יירש יד טָאה סָאװ ,טלעפעג סעּפע ייז טָאה סע .רעלטייצטימ ,,רעײגרַאֿפ

 יעטיל רעזדנוא ןיא רעקיטירק עטנעקרענַא יד ןרעו וצ טרעטשעג רעב
 טָאה ערעדנַא ,םענרַאפ רעטיירב רעד טלעפעג טָאה ערעדנַא .רוטַאר
 "םקלָאּפ ןופ טסייג רעד -- ערעדנַא ןוא ,טנעמַארעּפמעט רעד טלעפעג

 יקריוו ַא יו רוטַארעטיל עשידיי יד ןעמענפיוא ןענעק ןופ ,טייקכעלמיט
 .טייקכעל
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 יד ,שידי ןופ חוכ םעד ןענַאטשרַאפ רקיעב טָאה רענרעל .,י

 -ַאטסיה ןייז ןופ טסייג ןיא טָאה רע ;שידיי ןופ תובישח יד ןוא עדרעוו

 סָאד ןדליב וצ ןה ,שידיי ןופ טייקכעלצונ יד ןבױהעגסױרַא הפוקת רעשיר

 ןייז ןופ קלָאפ'ס ןביוהוצפיוא רקיעב רָאנ ,ןרעלקוצפיוא סע ןוא קלָאפ

 רעשידיי רעד ןיא טָאה רענרעל .י .עיטַאּפַא ןופ דנַאטשוצ ןטרעווילגרַאפ

 ךָאנ ,ןָאט ריר ַא ןעק סָאװ ,חוכ ןקידנגעװַאב םענעי ןעזעג רוטַארעטיל

 חוכ רעקידנשירפּפָא רעטכע ןַא יו ןעק ןוא ןעלסיירטפיוא ןעק סָאװ ,רעמ

 ןשילױוּפ-שיסור םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת עיינ ַא ןבױהנָא

 .םוטנדיי

 ה"י ןט19 ףוס םייב רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןבעל םעניא

 -שיסור ַא יװ .וָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה רעד לָאר ַא טליּפשעג טָאה

 ףיוא גנוגעווַאב-הלכשה רעד ןופ לַאנרושז םעד ןיא רעביירש רעשידיי

 עשידיי ןופ ןובשח ןפיוא ךייר עטוג ענייז ןבָאה ,"דָאכסָאװ, שיסור

 .גנוקיטומרעד ַא יו טקריוועג רוטַארעטיל-סקלָאפ רעד ןופ ןוא רעביירש

 סנעמעוו ןגעוו ,םכילע-םולש יװ רעביירש ַאזַא טקיטומרעד ןבָאה ייז

 .בױל טימ ןבירשעג טָאה ווָאנבוד .ש "לרעסעמ סָאד / השעמזרעדניק

 ןיא רוטַארעטיל-סקלָאֿפ רעמערָא רעד ןבָאה ןרַאטנעמָאק סווָאנבוד .ש

 ןָאט ןוא םענַאב ןצנַאג םעד ןיא רעבָא ,תובישח ןבעגעגוצ טייצ רענעי

 סָאד .גנַאגוצ רעשיּפַארטנַאליּפ רעסיוועג ַא ןעוועג זיא קיטירק רעד ןופ

 ,רעביירש עכעלטע ןקיטומרעד רשפא ןעק סָאװ ,גנַאגוצ ַא ןעוועג זיא

 רעלַאנָאיצַאנ ַא ילפ ןכױה םעד ןוא טפַארק ןייק ןבעג טינ ןעק רעבָא

 .רוטַארעטיל

 ןשידיי םעד ןיא טסייג רעקידנשרעה רעד ןבילברַאפ טלָאװ סָאד ןעוו

 ,עקידנטיײדַאב קיניײװ ַא ןבילברַאפ טלָאװ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק

 וצ ּוװ ץעגרע טעילוטעג ךיז טלָאװ סָאװ ,רוטַארעטיל עשידיי ערַאנימ ַא

 ןעמענרַאפ טנעקעג טינ לָאמ ןייק טלָאװ רעבָא ,לרעשטנעב ןוא הניחת ַא

 ַאזַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טנַאװ-חרזמ רעד ןבעל ,ןַא'ןביוא טרַא ןַא

 ,גנופַאש עסיורג ןייק ךעלגעמ טשינ זיא רעפסָאמטַא רעכעלטפַאשלעזעג

 םעד .ןעגנוּוטפיױוא עשירַארעטיל עסיורג ןייק ךעלגעמ טינ ןענייז סע
 רעקיטסייג רעסיורג רַאפ טפַארק עשיכיסּפ יד טלעפ רעלעטשטפירש

 קרעװ עקידנטײדַאב ןפַאשַאב וצ ידכ ,ףרַאדַאב רע סָאװ ,עיצַארטנעצנַאק
 .רוטַארעטיל ַא ןיא
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 רעבָא ,ןלוע ײלרעלַא ןבעל ןיא ןגָארטרעבירַא ןעק רעביירש רעד
 זיא סָאד .הענכה ןוא טייקרענימ ןופ לוע םעד ןגָארטרעבירַא טינ ןעק רע

 דָאנג טימ ןוא טפַאשדניירפ טימ טמוק רע ןעוו וליפא לוע רערעטיב ַא

 -ןַאליפ-רוטלוק רעד סָאװ ,טוג רעבירעד זיא סע ,רעלעטשטפירש םוצ
 -ירק-רוטַארעטיל עצרוק יד ןיא ןפערט רימ ןכלעוו ,גנַאגוצ רעשיּפָארט

 עטכישעג רעד ןיא דַאזיּפע ןַא רָאנ ןענייז ,ןווָאנבוד ןופ ןטעברַא עשיט

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 זומ ,רעקירָאטסיה ןלַאנָאיצַאנ םענופ ןטסנידרַאפ עסיורג עלַא ייב

 ןייז ןיא ןַארַאפ ןענייז עכלעוו ,ןטקעפעד:טנורג ייווצ ףיוא ןזייוונַא ןעמ

 רע :עטכישעג רעשידיי רעד ןיא הפוקת ענרעדָאמ יד ןעלדנַאהַאב ןפוא

 -ַאװער ןוא -רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ קיניײװ טָאה

 טיבעג ןפיוא ןָאטעגפיוא טָאה יז סָאװ םעד רַאפ ,גנוגעווַאב רערענַאיצול

 ללכב טָאה רע .קיטסייג ןוא לַאיצַאס ןבעל עשידיי סָאד ןרימרָאפער ןופ
 טָאה טפַאשרעטעברַא יד סָאװ ,טרָא םעד ףיוא קוק ןויטקעיבַא ןייק טינ

 אלימב ןוא טפַאשלעזעג רעשיעּפָארײא רעד ןיא ןעמונרַאפ ה"י ןט20 ןיא

 טיג רע ןוא שינעדנעטשרַאפ עלופ ןייק טינ ךיוא טָאה רע .ןדיי ייב ךיוא

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-טלעוו ןייז ןיא טרָא גונעג ּפַא טינ אלימב

 טקנעדעג ווָאנבוד .ש .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד

 ןופ , געוו-סגנולקיװטנַא םעד טוג וצ ןוא ךעלדנירג וצ טקנעדעג ןוא ךָאנ

 ןגעלעג ּוװ ץעגרע ךָאנ זיא שידיי וצ עביל ןייז ןיא ; "שידיי זיב ןָאגרַאשז

 ,ךַארּפשסקלָאפ רעד וצ ,גנויצַאב עטנענַאמיא ךיוא רעבָא ,עטלַא ןימ ַא
 -ָאיצַאנ ַא ןייז וצ ןרָאװעג ןריובעג טינ ןוא --- ןרָאװעג טשרע זיא סָאװ

 | .קלָאפ ַא ןופ ךַארּפש עלַאנ
 טינ טקַאפ ןרַאפ טַאה רע רעבָא ,טקַאפ םעד טנעקרענָא ווָאנבוד .ש

 ,דובכ ןייז ןופ ליפ ױזַא טלעטשעגנייא טינ ןוא ןטילעג טינ ,טעװערַאהעג

 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ טלעטשעגנייא ןבָאה סָאד לפיוו ,ןבעל ןייז ןופ

 -רַאפ ץלַא ךָאנ זיא ווָאנבוד .ש .ןעזייר םהרבא ,םכילע-םולש ,ץרּפ .ל.י

 טלײטעג ץלַא ךַאנ זיא המשנ יד .רעלעטשטפירש רעטלייטעג ַא ןבילב

 ,עקידנענערב יד טלעפעג ריא ןיא טָאה אלימב ןוא תונושל יירד יד ףיוא

 יד ןרעו טיובעג ןעק ריא ךרוד רָאנ סָאװ ,עביל עשירעפעש ןוא ענייר

 ,קלָאפ ַא ייב רוטַארעטיל
 .עטנַאד ,סאילעבַאר ,קרַארטעּפ ןגָארטעג עביל יד טָאה עילַאטיא ןיא
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 -צנער רעד תעב רוטַארעטיל עסיורג ַא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא רעבירעד

 עגָאמרַאפ עביל עכעלטפַאשנדײל יד טָאה דנַאלסור ןיא .הפוקת:סנַאס

 -עגפיוא שירָאעטעמ זיא רעבירעד .יַאטסלָאט ,לָאגָאג ,וװָאלירק ,ןיקשוּפ

 ןבלעז ןפיוא ןוא .ה"י ןט19 ןיא רוטַארעטיל עשיװַאלס .עסיורג ַא ןעמֹוק

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעטסיימ יד ןגָארטעג עביל יד ןבָאה ןפוא

 ןױעי רעביא טרעטיצעג שממ ןבָאה סָאוװ ,ןיסַאר ,יענרַאק רוװטַארעטיל

 וליפא עביל רעקידאמווג רעד ןיא ןוא ,ןושל סָאד טיהעגּפָא ,טרָאװ

 הלילח ןלָאז ךַארּפש רעשירַארעטיל רעד ןיא זָא  ,געו םעד טלעטשרַאפ

 יד ןוא ןבעל ןופ ןטייקיור יד ּפָא ןעלגיּפש סָאוו ,רעטרעוו ןעמוקניײרַא

 ןַאמשירפ רעקיטירק ןקיכַארּפשיײװצ םעד ייב .טייקכעלקריוו עכעלגעטיגָאט

 םענעגייא ןייז ןופ ןשינעכּוז ליפ וצ ,טייקנסיררַאפ ליפ וצ ןעוועג זיא

 ןעוועג ןיוש םיא רַאפ זיא קיטירק .טלַאטשעג רענעגייא ןייז ןופ ,"ךיא,

 זיא סע ;תמא -- טינ רעדָא תמא -- ַאי ןופ ,ךַאז עכעלנעזרעּפ ַא ליפ .וצ

 שטנעמ .ַא סָאװ ,תוירחא טימ טמוק סָאװ ,סָאמ ןוא גַאװ ענעי ןעוועג טינ

 | | .טפַאשלעזעג רעד וצ ,קלָאפ םוצ ,ללכ םוצ טגָארט

 וצ ,רעקיטירק-ןרענָאיּפ ייווצ יד ןופ גנוניישרעד רעד טימ טשרע

 יד ןבױהעגנַא ךיז טָאה ,רעגינ .ש רעטעּפש ןוא תובשחמילעב טשרע

 ַא טרעױדעג טָאה הפוקת יד ,קיטירק רעזדנוא ןיא .הפוקת עשיסַאלק

 ןשידיי רעודנוא רעקידרעּפכורפ טכַאמעג טָאה ןוא טרעדנוהרַאי .ןבלַאה

 | ןפַאש ןשירַארעטיל

3 
 רעייטשוצ םעד ןוא טרעװ םעד ןצַאשוצּפָא ידכ זַא ,ןייז ןעק סע

 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טקריוװעג ןבָאה עכלעוו ,רעקיטירק יד ןופ
 זיא סָאװ :ןגָארפ-טנורג עכעלטע ןלעטש וצ ןעװעג קיטיינ טלָאװ

 רוטַארעטיל ןופ גייווצ ַא רַאפ סָאװ ? קיטירק ןופ תוהמ רעד ךעלטנגייא
 ןגָאמרַאפ זומ תולעמ עשירעלעטשטפירש עכלעוו ? רָאפ ךיז טימ יז טלעטש

 ? דוטַארעטיל רעד ןיא טרַא ןַא ןעמענרַאפ תמאב לָאז רע ידכ ;רעקיטירק רעד
 "עג -- רעקיטירק םוצ גנורעדָאפ עטשרע יד יװ -- טלַאװ ןעמ

 -נעלַאט ַא ,רעביירש ַא ןייז ףרַאד רע זַא ,גנידַאב םעד ןלעטשקעװַא טנַאק
 וצ טייקיעפ יד טגַאמרַאפ טינ רעקיטירק רעד טלָאװ .רעביירש .רעטריט
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 טינ חוכ םוש ןייק רע טלָאװ ,רעלעטשטפירש ַא יװ ןריסערעטניארַאפ

 -עטניארַאפ טינ טושּפ זדנוא טלָאװ רע .זדנוא ףיוא ןקריוו וצ טַאהעג
 טינ טלָאװ רע לפיוו ןוא טגָאזעג טינ טלָאװ רע סָאװ ,אלימב .טריסער
 טינ זדנוא וצ סע טלָאװ ,רעביירש םענופ קרעװ םעד ןיא טקעלּפטנַא

 ַא ןיז טסייה סָאװ :ןגערפ טכער טימ רעבָא ןעק ןעמ .ןעגנַאגרעד

 ?ןייז רע זומ רעביירש טייוו יו ןוא ? רעביירש

 -עטשטפירש רעייז סָאװ ,'ועקיטירק עשירַארעטיל ןַארַאפ ןענייז סע

 ייז ,רעקידנריטידעמ ַא ,רעוויסרוקסיד ַא ,רקיעב ,זיא טנַאלַאט רעשירעל

 רָאנ סיוא ךיז ןלייט ייז .ןטסוייסע עטבַאגַאב ןוא ענייפ ךות ןיא ןענייז

 ,רעלעטשטפירש ןופ קרעװ יד עמעט ַא רַאפ ןעמענ ייז סָאװ ,םעד ךרוד

 .ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ סעמעט ענײמעגלַא טָאטשטנַא

 ןוא טייקנפַא עסיועג ַא טגָאמרַאפ רעקיטירק רעשיטסַיייסע רעד

 סָאװ ,טייקמיטניא ןַא ,ןבעל סָאד ןטכַארטַאב ןופ חוכ ןייז ןיא טייקשירפ

 טימ ןעמוק ןומ סָאװ ,הלעמ-טּפיוה ןייז .יורטוצ ךיז וצ סױרַא טפור

 רַאפ גנורעטסייגַאב יד זיא ,טייקכעלקריו רעד רַאפ שוח ןרעטכינ ַא

 ןקיטסייג ןכעלשטנעמ ןופ ןעוטפיוא רַאפ ןוא עעדיא רעשירעפעש רעד

 .רוטלוק ןופ ןוא ןבעל

 ,רקיעב ,זיא סָאװ ,רעקיטירק ןופ ּפיט רעד ךעלגעמ ךיוא זיא סע

 ןדָאזיּפע ,רעביירש ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא טּפַאכ רע -- טסירטעלעב ַא

 -רַאפ רע סָאװ ,טייקכעלגעמ יד זיא חוכ רערעדנוזַאב ןייז ;ןבעל ןייז ןופ

 רעד זיא ייס יו ייס .ןשטנעמ ַא ןרעדליש וצ קידעבעל טגָאמ

 טיײקכעלנעזרעּפ ַא יװ ןוא שטנעמ רעשירעפעש ַא יו רעביירש

 שירעלטסניק רָאנ םיא ןעק ןעמ בוא ,טנַאסערעטניא ךעלנייוועגרעסיוא

 -ןעעדיא רעד טינ קיטירק רעד ןופ רקיע רעד זיא לָאפ םעד ןיא ,ןרעדליש

 ענייז ןוא קרעװו סרעביירש םענופ זילַאנַא ןַא טינ ךיוא ןוא זילַאנַא

 -ערּפמיא עטּפַאכעגפיוא-קידעבעל יד רָאנ ,ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק

 ,ןשטנעמ םעד ןופ עיס
 עטריטנעירָא-שיטילַאּפ ןוא -שיפַאסָאליפ ךיוא ןַארַאפ ןענייז סע

 טינ סערעטניא ןַא טפַאשנדיײל-טנורג רעייז זיא ךות ןיא .רעקיטירק

 ןוא ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ תוהמ םעד ןיא רָאנ ,רוטַארעטיל רעד ןיא

 עלַאיצַאס ץלַא יו רעירפ ןענייז ערעדנַא .לרוג סנשטנעמ םעד ןופ
 ןָא טנַאמרעד קיטירק רעשירַארעטיל ןופ רענַאשז רעייז .סרעמרַאפער

18 



 יד רעדָא טּפַאשלעזעג יד ןטייב ןליוו ייז .טעלפמָאפ ןשיטילָאּפ ַא

 עלַא ןפור תופוקת ערענַָאיצולָאװער .ןבעל ןופ ןעגנוגנידַאב עלָאיצַאס

 ןייגרעד וצ רעוש זיא סע ןכלעוו ייב ,רעקיטירק ּפיט םעד סױרַא לָאמ

 יד ןָא ךיז טבייה סע ּוװ ןוא ןבעל ןופ קיטירק יד ךיז טקידנע סע ּוװ

 .קיטירק עשירַארעטיל

 .רעקיטירק עשיטסילַארָאמ ךיוא ןקריו תופוקת ענעדיישרַאפ ןיא

 ןליו ייז .עיפַאסַאליפ-לַארָאמ עיינ ַא ןכוז סָאװ ,ןשטנעמ ןענייז סָאד

 -טסנוק עלַא .סטכעלש ןוא סטוג ןשיװצ עינילדייש יד ןסיוו רקיעב

 זיא סע ּוװ ,סעמעליד עסיורג יד וצ טציּפשעגוצ ןרעװ ןעמעלבַארּפ

 ןשטנעמ ןופ ןשינעלגנַאר יד ןוא ןליוו ,לרוג רעכעלשטנעמ טשימרַאפ

 .טרעשַאב םיא טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,םעד טימ

 ןופ םַאר יד יו ױזַא ןוא ,רעלעטשטפירש ַא זיא רעקיטירק רעד

 לָאמ וצ ןענייז ןצענערג עריא ןוא עטיירב ַא רעייֵז זיא ןפַאש ןכעלשטנעמ

 סע סָאװ ,סָאד טמיטשַאב טינ רעייז ךיוא אלימב זיא ,טמיטשַאבמוא

 ,קיטירק-רוטַארעטיל יד רָאפ ךיז טימ טלעטש

 -סױרַא טנַאקעג ןעמ טלָאװ רעקיטירק םענופ ךירטש ןטייווצ ַא יו

 זיא סע ,"רענעייל רעגולק , ַא ןייז זומ רע זַא ,טנעמַאמ םעד ןלעטש

 בור'ס טנעייל רע .רענעייל ןטסנרע ןוא ןטושּפ ַא ןופ ּפיט רעד ןַארַאפ

 ,טפַאה רע לייוװ ,רַאפרעד טנעייל רע רעדָא ,גנולייוורַאפ ,האנה בילוצ
 ןייגרעד רע טעװ רעלעטשטפירש עקידנטיײדַאב יד ןופ קרעװ יד ןיא זַא

 ןענעײל ןשטנעמ ךס ַא ןבעל ןגעוו ןוא טלעװ רעד ןגעו ןסיוו רעמ

 ךיז וצ געוו ַא יז ןעניפעג ןעגנולייצרעד רעדַא ןלעװַאנ ךרוד לייוו

 ןוא ןבעל ןגייא רעייז ןרעכיײרַאב וצ ייז טניד רוטַארעטיל יד .ןײלַא

 קרעו ַא ןופ רענעײל רעד .טנַאזירָאה ןקיטסייג רעייז ןרעטיירבוצסיוא

 -קַארּפ-ךעלנעזרעּפ :ןסערעטניא ײלרעלַא טימ שטנעמ ַא ןייז ןכב ןעק

 ,עכעלטפַאשנסיװ ,עכעלטפַאשלעזעג ,עשיט
 ןדנעװנָא זומ רע ."רענעייל רעגולק , ַא ןייז רעבָא זומ רעקיטירק רעד

 סכעלטיא .קרעוו ַא ןעמענפיוא םייב שינעדנעטשרַאפ ןוא המכח עסיוועג ַא

 -קריוו יד .תודוס ןוא ןשינעגרַאברַאפ עסיוועג ךיז ןיא טגָאמרַאפ קרעוו

 -פיוא טרעוװ הפוקת רעדעי ןיא .טרעדלישעג םתס טינ טרעװ טייקכעל

 היז ביל טַאה רעטכיד רעד .גנורעדליש ןופ רענַאמ רעדנַא ןַא טבעלעג
 ןשינַאריא ןַא לָאמ ַא ,ןשיריל ַא ןָא טדנעװו רע ןוא ,"ןריקסַאמרַאפ , וצ
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 טיג ךיז ןעק ,רענעיײל ַא יו ,רעקיטירק רעד .,ןָאט ןשיטסילַאער .רעדָא

 רע .םיא טפַאשרַאפ קרעוװו סָאד סָאװ ,האנה רעזיולב רעד טימ ןענעגונַאב
 ,ןפַאש ןוא ןבעל ןשיווצ- ןתוכייש עטריצילּפמָאק יד ןייטשרַאפ ףרַאד

 | | ,טייקכעלקריוו ןוא טרַאװ ןשיווצ

 -עטקַארַאכ םייב ןבײהסױרַא זומ ןעמ סָאװ ,טנעמָאמ רעטירד רעד

 זומ רע זַא ,גנורעדָאפ עכעלדנעטשרַאפ יד זיא ,רעקיטירק םעד ןריזיר

 .תוניבמ ןגָאז ןוא ןיבמ ַא ןייז ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא זיא סע .ןיכש ַא ןייז

 סיוא ךיז ןגיוט םעד ףיוא --- ןיבמ ַא ןייז רעבָא ,עלַא ןענעק תוניבמ ןנַאז

 רעתמא ןופ םעט ןטוג םעד ןליפרעד ןענעק טסייה ןיבמ ַא ןייז .קינײװ

 ןופ הגרדמ יד ןסיוו ןוא עלעווַאנ רענעבירשעגנָא טוג ַא ןופ ,גנוטכיד
 ןענעק -- ךיוא טסייה סע .:טכיירגרעד טָאה קרעװ סָאד סָאװ ,תומילש

 רעד ןופ ןוא סונעג םענופ טייקרעדנוזַאב יד ןיײלַא ךיז רַאפ ןצַאשּפָא

 סָאד .ןבעגעג ןענעייל םייב טָאה גנופַאש עשירַארעטיל יד סָאװ ,האנה

 -סיוא ןצעמע רעווש זיא סָאװ ,טנעמַאמ רעוויטקעיבוס סיוכרוד ַא זיא

 עטוג ךס  ַא .עיצידורע ןוא ןסיוו טימ ןָאט וצ טינ טָאה סָאד .ןענרעלוצ
 ,רעביא ייז ןצַאש םעד בילוצ .םיניבמ עּפַאנק ןענייז ןטידורע ןוא רעשרָאפ

 לוטַארעטיל רעד | ןיא רעביירש ןוא ןעגנוניישרעד רעטנוא ןצַאש רעדַא

 .הפוקת רענעגייא רעייז ןופ

 ךעלנייװעג רעבירעד ןעייג -- םיניבמ-טינ -- רעשרָאפ עכלעזַא

 ןופ ןעגנוצַאשּפָא עלענַאיצנעװנַאק ןביג ןוא ןגעוו ענעטָארטעגסױא ףיוא
 .עדָאמ-טייצ רעד ןוא טסייג-טייצ םעד ךָאנ ןעייג ייז .קרעוו ןוא רעביירש

 -נסיוו-רוטַארעטיל טימ ןקעדרַאפ ןווּורּפ ,סעטַאטיצ ײלרעלַא ןעגנערב ייז

 סע ןעװ ,ןטקַאּפ עשירָאטסיה ןעגנערב טימ ןוא סעיציניפעד עכעלטפַאש

 טייקיעפ יד ןוא ףורּפָא רענעגייא ןייז לכ-םדוק רעקיטירק ןופ ךיז טרעדַאפ

 ךיוא ךעלגעמ זיא סע זַא ,ךיז טײטשרַאפ .עבָארּפ יד ןלעטש ןענעק וצ

 ןגָאז וצ טמוק סע ןעװ ,טייקזרעוורעּפ ןוא טייקכעלקנערק עסיוועג ַא

 - .,תוניבמ

 רעכלעוו טימ ,תוניבמ ןייז ןעק סע ןוא ,ןסיוװ ןַא תוניבמ ןייז ןעק סע

 .טרַאזַא ןופ םערָאפ ַא יװ ,תוירחא ןַא ךיז טצונַאב שטנעמ רעד

 -עפעש עמַָאס רעד ןייז קרעוו ַא ןופ גנוצַאשּפָא יד ףרַאד ךעלנייוועג
 יוצפיוא טכוז רעקיטירק .רעד ןעוו ,טנעמָאמ רעקידתוירחא ןוא רעטסשיר
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 ,טיקטכע ןופ ןוא טייקשירעלטסניק ןופ ,תומילש ןופ הגרדמ יד ןקעד

 ,טכיירגרעד קרעוװ ַא סָאװ

 "ירק םעד ןיא טנעמַאמ ןוויטיסנעס ַא רעייז וצ טציא ןעמוק רימ

 סָאװ סָאד ןגָאזסױרַא טקעריד ןוא ןפָא רע ןעק טייוו יװ ,ןפַאש סרעקיט

 יװ רָאנ טינ ןוא ,קרעוו ַא ןוא רעביירש ַא ןגעוו טליפ ןוא טכַארט רע

 טייקכעלטנפע רעד ןיא ןעגנערבסורַא רע געמ .לּפיװ רָאנ ,רע ןעק טייוו

 תמא רעד ךיוא .קרעװ םענופ גנוצַאשּפָא רעכעלטנרָא רענעגייא ןייז .ןופ

 זיא סע .תומה-םס ,טקעריד וצ סױרַא םיא טגָאז ןעמ ןעוו ,ןייז ןעק

 עלַאיצָאס ײלרעלַא ןַארַאפ ןענייז סע ,עיגעטַארטס עסיוועג ַא ןַארַאפ
 ,טצונַאב ייז טימ ךיז ןבַאה רעקלעפ עלַא ייב רעקיטירק סָאװ ,ןרעיילש

 ,גנוניימ רעייז ןגָאז תמאב ןענעק וצ ידכ

 ןיבמ ַא ןייז ןענעק וצ ידכ : ריפסיוא םעד ןכַאמ ןעמ ןעק םעד ןופ =

 .טנַאלַאט ןימ ןייא גונעג זיא ,ןיילַא ךיז רַאפ ןוא זיירק ןגנע םעד רַאפ

 ןופ םערָאפ רעד ןיא ןעגנערבסױרַא תוניבמ יד רעבָא ןענעק וצ ידכ

 רעטנוװַאהַאב ןוא רעטינעג ַא ןייז רעקיטירק רעד זומ ,קיטירק-רוטַארעטיל

 סָאװ ,גיצעג ּפמעט ַא רעװ תוניבמ ןייז ןעק שְרעדנַא .רעלעטשטפירש

 ןָא תוניבמ ןרעו ןעק סע לייוו ,רוטַארעטיל רעד רַאפ ךעלדעש זיא

 -- הגרדמ עטסקירעדינ יד זיא סָאװ ןוא ,קדצ ןָא תוניבמ ,םימחר

 | | .תמא ןַא תוניבמ

 -רוטָארעטיל ַא וצ ןלעטשסױרַא ןעק ןעמ סָאװ ,גנורעדַאפ עטצעל יד
 סיוכרוד טינ ביוא .רעשרַאפ ַא ןייז לָאז רע זַא ,טייקיטיינ יד זיא ,רעקיטירק

 ַא ןופ טײקטנװַאהַאב יד ןבָאה רע זומ סנטסקינייװ םוצ זיא ,רעשרַאפ ַא

 ןשירַאטסיה:רוטַארעטיל ןוא ןשיטעטסע גונעג ןגָאמרַאפ זומ רע .רעשרָאפ

 ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא תופוקת יד ךעלטנירג ןענעק ףרַאד רע .ןסיוו

 זיא רוטַארעטיל ַא םערָאװ ,ויטקעּפסרעּפ רעייז ןיא ןעגנוניישרעד ןעז

 יז סָאװ ,סָאד ןיא ןכייצ רערעכעה ריא ,רוד ַא ןופ גנופַאש יד רָאנ טינ

 ַא ןביילב ןוא ןטייצ ןוא תופוקת ןבעלוצרעביא טפַארק יד טגָאמרַאפ
 .ןסיוו ןופ שרעדנַא רוטַארעטיל זיא םעד טימ .ןבעל ןיא חוכ רעקידנקריוו

 "גערַאפ ןרעו סעיצַאוטיס ןוא ןרענַאשז םגה ,טלַא טינ טרעוו טסנוק

 ןעטַא ןופ ןה ,טלעװ רעקיטנַא רעד ןופ קרעוװרעטסיימ עסיורג יד ,טרעד

 ןוא רָאלק ,קידמעטָא:-סייה זדנוא וצ ךָאנ ןדער ,לארשי-טלַא ןופ ןּה ןוא
 ןבירשעג זדנוא רַאפ רָאנ ןטלָאװ ייז יו ױזַא ןרעדורפיוא זדנוא ןענעק
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 ,גנופַאש רעדעי ןיא ןָאטעגניירַא זיא רעכלעוו ,חוכ רעד טָא .ןרָאװעג

 .טרעוו ןשירעלטסניק ןוא ןלַאיצַאס ןרעדנוזַאב רָאג םעד ריא טיג

 ןיא ןרענַאשז ןַארַאפ ןענייז סע ןוא תופוקת ןַארַאפ ןענייז יאדווא

 .רעקידנעייגייברַאֿפ ַא ,רקיעב ,זיא טרעװ רעייז סָאװ ,רוטַארעטיל רעד

 יד .עיצולָאװער רעד ןופ געט יד ןיא רָאנ טקריװ דיל-ןטאלַאלּפ סָאד

 ביל טָאה שטנעמ רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא טוג ןענייז רעדיל עשיטקַאדיד
 ערעדנַא ןופ תודימ יד ןרעסעבסיוא ןוא ןענרעלַאב ליוװ ןוא ןריזילָארַאמ וצ

 יד ןיא טוג ןענייז םזַאקרַאס רעד ,קסעטָארג רעד ,עינָאריא יד .ןשטנעמ

 סױרַא טערט שטנעמ רעד ןעוו ,סיזירק ןכעלטפַאשלעזעג ןופ תופוקת

 ,םורַא ןלָאיצַאס ןייז ןיא טעז רע סָאװ ,תולווע יד ןגעק

 ןגעוו טלייצרעד סָאװ ,טרָאװ עקידתמא ןוא עטױרטרַאפ סָאד רעבָא

 ןופ גנורעדליש עשיטַאמַארד יד ,ןשטנעמ ןופ ןבעל ןטסקיניײוװעניא םעד
 ןשטנעמ ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ יד ,לרוג ןייז טימ ןשינעלגנַאר סנשטנעמ

 ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל .קידנביילב זיא סָאד -- עיצַאזיליוויצ רעייז ןוא

 רעד ןופ טפַארק ענעגרַאברַאפ ענעי ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןעגנופַאש-טסנוק

 ,תופוקת עשירָאטסיה יד ןבעלרעביא גנַאל ןענעק ,טייקכעלקריוו-סנבעל
 | .ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ייז ןעוו

 ןשיטירק םענופ טייקטריצילּפמַאק עסיורג יד רימ ןעעז לכה:-ךס ןיא

 ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ עכעלטע ףיוא ןזיוװעגנָא רָאנ ןבָאה רימ .סעצַארּפ
 : ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ךיז ייז ןדניב םענייא ןדעי ןיא סָאװ ,רעקיטירק

 ;רעביירש ַא יװ רעקיטירק רעד .א

 ; "רענעייל רעגולק , ַא יו רעקיטירק רעד .ב

 ;ןיבמ רעטכע ןַא יװ רעקיטירק רעד .ג

 ,רוטַארעטיל רעד ןופ רעשרָאפ רעכעלטנרַא ןַא יו רעקיטירק רעד .ד

 ,טקריוו רע רעכלעוו ןיא

4 

 ןשיגַאלַאכיסּפילַאיצַאפ ןייז ףיוא טקוקעג טינ ,טָאה תובשחמ-לעב

 טקנוּפ ;ליפעג ןטריניפַאר ןוא ןשירעלטסניק ןכיוה ַא טגָאמרַאפ ,דָאטעמ

 ןיא עיצידַארט עכעלטפַאשלעזעג יד ןסירעגרעביא טינ רעגינ ,ש טָאה ױזַא
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 ץעגרע ןַארַאפ לָאמ עלַא זיא ךות ןיא .קיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 -רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ עדייב ןשיוװצ גנודניברַאפ ַא

 יד ןָא רע טמענ ןעלדנעמ-םחנמ ןגעוו טעברַא סרעגינ .ש ןיא .קיטירק

 ,דוסי ןשיגָאלָאיצָאס:שיטירק םעד סרעדנוזַאב ,קיטסירעטקַארַאכ-רקיע

 -לעב ןָא טמענ רעגינ .ש .טלעטשעגקעװַא ןיֹוש טָאה תובשחמ-לעב סָאװ

 רע .תונושל ייווצ ןיא רוטַארעטיל ןייא ןגעוו קנַאדעג-טנורג סעתובשחמ

 טמענ רע סָאװ ,גנולעטש-טנורג ַא יװ ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא סע טכַאמ

 ןיער םעד טריטנעמוקַאד רע .ןעמעלבָארּפ -רוטלוק עקיטכיו עלַא וצ

 -לעב יװ רעשרָאפ רעמ ןיא רע ?ייו ,רעקידנעטשלופ שירָאטסיה

 יד רעסעב ןעק ןוא שרדמ-תיב ןופ טלעװ רעד ןופ טמוק רע .תובשחמ

 טכער ןעװעג זיא ןתובשחמ'לעב ייב .רוטַארעטיל עשידיי עטלַא

 ףיוא "רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג , סעסעניּפ רייד ןצעזרעביא
 ,שידיי

 עשירָאטסיה-רוטַארעטיל ןעמונעגרעטנוא ןײלַא טָאה רעגינ .ש

 רוטַארעטיל עשידיי יד , ןעוועג זיא ייז ןופ עטסקיטכיוו יד .ןעגנושרָאפ

 עטסשירעפעש יד ןופ ןעװעג זיא רעגינ .ש .1912 ,"ןירעזעל יד ןוא

 ,סעירָאעט ןופ ןריפרַאפ טזַאלעג טינ ךיז טָאה רע .רעקירַאטפיה-רוטַארעטיל

 זיא רעקיטירק רעד .דמערפ רעד ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא ןענייז עכלעוו

 רימ .שיריּפמע ןעוועג גנושרָאפ ןייז ןיא זיא רע .רוקמ םוצ ןעגנַאגעג

 יד, טעברַא רעשירָאטסיה-רוטַארעטיל רענעגייא ןייז ןיא ייס סָאד ןעעז

 ןעייסע עשיטירק ענייז ןיא ייס ,"ןירעזעל יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי

 ,קירע סקַאמ ןופ גנַאוצ םעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז טָאה רעגינ .ש
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ןייז ןיא טלקיװטנַא טָאה רע ןכלעוו

 ןיא טלעטשעגנייא ןרָאי רע1920 יד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,חסונ רעד

 ןיא הפוקת-רסומ יד זַא ,ןעוועג זיא ,גנושרָאפ-רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןה הדירי ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רוטַארעטיל רעשידיי רערעטלע רעד

 רָאפ ךיז טימ ןלעטש ףױרַא גרַאב םעד .שירַארעטיל ןה ןוא שירעלטסניק

 זירַאּפ , ,"ןַאמָאר-רוטרַא, רעד ,"ךוב-אבב סָאד , יו רעכיב עכעלטלעוו יד

 .לג"דא "ַאנעו ןוא
 -טלעוו ַא ןופ ילבפיוא עמַאס םייב ,טייצ רערענָאיצולָאװער ַא ןיא

 -ַארעטיל-רסומ יד זַא ,ןענַאטשַאב סיוכרוד רעגינ .ש זיא ,רוטלוק רעכעל
 ןוא ןטכע רעמ שירעלטסניק א רַאפ ךיז טימ טלעטש שידיי ףיוא רוט
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 רעד ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,רעכיב-טלעוו יד יװ ,הפונ ןכעלשידיי

 20 יה ,דמערפ

 *ַאב רעסיורג רעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנ טשינ ןזיא רעקיטירק רעד

 -עגּפָא טָאה רע .ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעשרָאפ עיינ יד סָאװ ,טײקטנװַאה
 ,גנושרָאפ-םירוקמ ןופ טיבעג ןפיוא ןעוטפיוא עסיורג תמאב ערעייז טצָאש

 דָארג זַא ,טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה שוח רעשיטירק רעטנוזעג ןייז רעבָא
 ןשידיי רעמ ,טייקיצרַאה רעמ טגָאמרַאפ ןבָאה ךעלמירפס עשידיי עמורפ יד

 יו ,קרעװ עטמירעג-ךיוה יד יוװ ,םערָאפ עטסקינייװעניא רעמ ,טימעג

 ןיא קרעוו ןבירשעג שירעטסיימ ַא תמאב ,"ךוב-אבב סָאד, רעגייטש ַא

 וי | - ,.שובל ןכעלטלעוו ַא

5 
 ןייז טימ םשור ןסיורג ַא טכַאמעג ביײהנָא ןיא ךיילג טָאה רעגינ .ש

 ,עלעדנעמ :רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעקיסַאלק יירד יד ןופ זילַאנַא

 ךיז לָאז סָאװ ,רענייא ךָאנ ןַארַאפ םיוק זיא סע .םכילע-םולש ןוא ץרּפ

 ןופ תובא יד ןופ ןפַאש ןשירַארעטיל ןיא ןָאטעגנײרַא ליפ ױזַא ןבַאה

 ,ןטלַאטשעג ערעייז עלַא ןעמונעגפיוא ןבָאה לָאז ןוא רוטַארעטיל רעזדנוא

 םיטרפ לפיו םעד ןופ טפעלּפעג לָאמ וצ ןרעװ רימ .תונויער ,תועונת

 רעשירעפעש ןייז לפיוו ןוא טּפַאכעגפױא טָאה רעקיטירק ןופ גיוא סָאד

 ןרעװ טקיצטנָא ןומ רימ .ןעקנעדעגרַאפ וצ חוכב ןעװעג זיא קנַאדעג

 ןצנַאג םענופ ןעמונעגסױרַא ןטַאטיצ ןופ תורישע ,רעקידלַאװעג רעד ןופ

 טרעִֶנ .ש ןיא ןפערט רימ סָאװ ,רעלעטשטפירש ַא ןופ ןפַאש-סנבעל

 | | | - .ןטעברַא עשיטירק

 יירק ַא .יװ רעגינ .ש טָאה וויטַאטילַאװק ייס ןוא וויטַאטיטנַאוװק ייס

 טכיוו יד טָאה רע .רוטַארעטיל רעֶד ןיא הפוקת עיינ ַא ןבױהעגנָא רעקיט

 ןטעברַא עשיפַארגָאנַאמ עקידנטײדַאב טעמדיוועג רעביירש עשידיי עטסקיט

 עסיורג יד ןענַאמרעד לעיצעּפס ןזומ דימ .קרעװ עצנַאג --- ערעדנַא ןוא

 סעיפַארגַאנָאמ יד ,(1952) ץרפ .ל .י ןגעוו עיפַארגָאנַאמ עלַאטנעמונַאמ

 . .םכילע-םולש ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ,קיווייל .ה ןגעוו
 וצ רע טערט ױזַא יו ןוא ןעלעדנעמ ףיוא קוק סרעגינ זיא סָאװ
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 ןיא עכַאּפע רעשירַארעטיל רעיינ ַא ןופ רעפַאשַאב םעד ןרעלקוצפיוא
 2 /  +רוטַארעטיל רעשידיי רעזדנוא

 רעקיטירק רעד ןיוש טלַאה ,טביײרשַאב עלעדנעמ עכלעוו ,הפוקת יד

 ַא רָאנ זיא ,טגנערב עלעדנעמ סָאװ ;"עכָאּפע רענעגנַאגרַאפ,, ַא רַאפ

 -ליש רעשיטסילַאער ַא ךות ןיא זיא עדייז רעד .גנורענירעד עקידעבעל
 -עדנַאװ ענייז ףיוא ןפַארטעג ןענױשרַאּפ עלַא טָאה רע .ןבעל ןופ רערעד

 ןַא רָאנ ,עטכַארטעגסיױא ןייק טיג זיא סע .םוחת ןשידיי םעד ןיא ןעגנור

 ןופ רערעדליש רעטכע ןַא עלעדנעמ זיא קרעוו ענייז ןיא .טלעו עתמא

 .רעגייטשנבעל ןשידיי םעד

 עלַאוצַאס א : ןפַאש סנדייז םעד ןיא תופוקת ייווצ ןַארַאפ ןענייז סע

 םוצ טמוק סָאװ ,הפוקת רעלַאיצַאס רעד ןיא .עלַאנָאיצַאנ ַא ןוא הפוקת

 רכומ עלעדנעמ טָאה ,"עסקַאט יד, קרעװ ןייז ןיא טּפיוהרעביא קורדסיוא

 ןיא ןטייקיטכערעגמוא עלַאיצַאס עטסקיניײװעגניא יד טרעדלישעג םירפס

 ןופ לָאבמיס ַא -- עברָאט עשידיי עסיורג יד טעז רע .ןבעל ןשידיי םעד

 ןגָאלשרעד זיא ןומה רעד .תוסנרּפ-טפול עשידיי יד ןופ ,תולד ןשידיי םעד

 .ץפיז ַא ןבעגסױרַא רָאנ ןעק רע ,קינעטרעטנוא ןוא

 -סקלָאפ עתמא ,רעריטסעטָארּפ ףיוא ןיוש ןעמוק לטעטש ןשידיי ןיא

 רע ."עסקַאט , רעד ןופ ,רעקעװ ,דלעה רעד זיא ייז ןופ רענייא .דניירפ

 ןרעיוא יד טּפָאטשרַאפ סַאװ ,רעד ןייז לָאז ןטלָאשרַאפ זַא , :סיוא טפור

 -ײלַאב ןופ ,עכעלקילגמוא יד ןופ ןצכערק יד ןוא תוללי יד ןרעה וצ טינ

 ;ןסיועג רעייז ןפיוקרַאפ סָאװ ,עלַא ...עקיטפרעדַאב-טיונ ןוא עטקיד

 טיירש רע ."ןטייוו ןופ ןעייטש ןוא ןפלעה וצ דנַאטש ןיא ןענייז סָאװ ,עלַא

 תמא םעד ןגָאזסױרַא ןוא ןייג זומ ךיא ,ןגייווש טינ ןעק ךיא,, :סױרַא

 י ,"ןסיוו .טלעוו יד שטָאכ לָאז ,יירפ ץנַאג

 רעלַאיצַאפ רעטשרע רעד ,רעקעוװ -- דלעה םעד ןָא טפור רעגינ .ש

 8 ךרוד טריפ רעקיטירק רעד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןשרד
 טיג ךָאנ ןיא ןדיי ייב,, -- הפוקת רענעי ןופ זילַאנַא ןלַאיצַאס ןקיטכיוו

 ענַײלק .תוכאלמ"-ילעב ןעװעג ןענייז סע .טַאירַאטעלָארּפ ןייק ןעוועג

 רעבָא טָאה רעקעװ .םידיגנ ןעוועג ןענייז סע ןוא ,טײלעמערַא ,רעמערק

 ןוא רעמערק עניילק ,תוכאלמ-ילעב יד טָא ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג

 ,ןבעל עשידיי סָאד ודנוא וצ טדערעג טָאה ליומ ןייז טימ .טײלעמערָא

 | . .טיונ עשידיי יד
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 סָאװ ,רוד ַא וצ רעקעװו טרעהעג רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ,

 ;ןלַאנַָאיצַאנ ןייק טינ ,ןלַאיצַאס ןייק טינ ,לַאעדיא ןייק טינ ךָאנ טָאה
 ןעוועג זיא סע .עוויטיזַאּפ יו ,עוויטַאגעג רעמ ןענייז ןעגנורעדָאפ ענייז

 טָאה ,טייצ ַאזַא ןיא קידנעטש יװ ױזַא ;טייצ-סגנַאגרעביא ןַא טלַאמעד
 .ןעיוב וצ ןביוהעגנַא טָאה ןעמ רעדייא ,ןרעטשעצ ךס ַא טזומעג ןעמ

 זיא רע ,רעקעוו ַא יװ טינ רעמ עקַאט ,ןעמָאנ ןייז יו ױזַא ,זיא רעקעוו

 -עפיד רעלַאיצַָאס רעד ןופ רעגָאזנַא רעד ,רעקעװ רעטשרע רעד רעבַא

 ןביהעגנַא ךיז טָאה רעכלעוו ,ףמַאק ןלַאיצָאס םעד ןופ ,גנוריצנער

 רָאג ןבעל ןשידיי םעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה רעכלעוו ןוא רעטעּפש

 "..ןצנעדנעט עיינ

 ריפ טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,"עשטַאילק יד, קרעװ סעלעדנעמ

 -טפירש ןופ גנודנעוו רעיינ ַא ףיוא ןָא טזייוו ,1872 ןיא ,רעטעּפש רַאי

 ,שפנה-ןובשח םעד ןופ בייהנַא רעד זיא "עשטַאילק יד , .ןפַאש סרעלעטש

 ןט19 םענופ ףוס ןיא ןכַאמ ןבױהעגנָא טָאה קלָאפ עשידיי סָאד ןכלעוו

 -- "עשטַאילק יד, קרעװ סָאד ןָא טפור רעקיטירק רעד .טרעדנוהרַאי

 .סָאטַאּפ ןלַאנַאיצַאנ םעד ןופ בייהנַא רעד

 :ױזַא זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ

 -דנַאטש ןרעטיירב ַא ןופ ןטכַארטַאב ןעמונעג טציא טָאה עלעדנעמ

 םעניא ןדנַאטש עלַאיצַאס ענעדיישרַאפ יד ןופ תוכייש יד רָאנ טינ טקנוּפ

 םעד ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעמונעגפיוא טָאה רע רָאנ -- ,ןבעל ןשידיי

 ןדיי סָאװ ,עגַאל יד טכַארטַאב עלעדנעמ .טלעו רעד ןיא לרוג ןשידיי

 ןיא ןעמונעג ,קלָאפ סָאד ;תומוא יד ןשיװצ דמערפ רעד ןיא ןעמענרַאפ

 ןופ טָארט ַא טיג עלעדנעמ .טלעוו רעד טלעטשעגנגעקטנַא טרעװ ,ןצנַאג

 עסַאמ רעד ןופ ןבעל ןיא .קלָאפ ןשידיי םעד וצ ,עסַאמ רעשידיי רעד

 -רעד המוא רעד ןיא ;טיױנ ןוא טײקמערָא ,טייקנלַאפעג עדייז רעד טעז

 .עביל ךיז וצ ןפורסורַא זומ סָאװ ,טייקנייש ,טייקנביוהרעד רע טליפ

 סעלעדנעמ ןופ גנוקריו עכעלטפַאשלעזעג יד טכַארטַאב רעגינ .ש

 ןקעװ ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,גנוניישרעד עקיטכיו ַא יװ ,"עשטַאילק,
 רעקידנעמוק רעד זַא ,סיורַאפ טגָאז רע .ןבעל ןשידיי ןיא ןייזטסּוװַאב

 םעד ןעזרעד "עשטַאילק יד, קרעוװ סעלעדנעמ ןיא טעװ רעקירַאטסיה

 ןלַאנַאיצַאנ םענערַאװעגיץלַאטש ןוא ןטכַאװעגפיוא ןַא ןופ טסעפינַאמ
 -- טרָאװ ןופ ןעניז ןקיטנייה םעד ןיא םזילַאנָאיצַאנ רעד ביוא ,ןײזטסזװַאב
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 ןעוװעג קיטרַאפ טינ ךָאנ טייצ רענעי ןיא זיא -- רעקיטירק רעד טניימ

 רעבָא זיא רע .םַארגַארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןייק טַאהעג טינ ךָאנ טָאה עלעדנעמ

 ןעוו וליפא ,טימעג עשידיי ענעכָארבעצ סָאד ףיוא טּפָאכ ,רעלטסניק ַא

 ןעקנַאדעג ענייז ןופ גנונעכער ןייק ּפָא טינ ךיז טיג רע

 רעגינ .ש טכַאוטַאב םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ "עשטַאילק יד;

 עעדיא רעלַאנַאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ רעיײגסױרָאפ ןימ ַא יװ רעבירעד

 ,תונמחר ןייק ןרעה טינרַאג לי ךיא , :טסעטַארּפ ןשידיי םעד ןופ ןוא

 עלַא יװ ןיב ךיא -- עּפַאקש עמערָא יד סיוא ךיִז טהנעט --- ןצונ ןייק

 טכער סָאד ,עװַארּפ ַא ,ייז יו ,בָאה ןוא שינעפעשַאב קידעבעל ַא ,ערעדנַא

 ."ןבעל וצ

 ןיא רעגינ .ש טעז טלַאטשעגיעלעדנעמ רעד ןופ גנורעלקרעד יד

 ,ןײלַא ןעלעדנעמ ןיא יז רע טעז רעמ ךָאנ רעבַא ,הביבס רעשידיי רעד

 ןיא טלַאטשעג-רעביירש עסיורג יד סיוא ןעמערופ סָאװ ,תוחוכ יד וצ

 ענייז ןופ העּפשה עקיטסייג יד וצ רע טנכער ,רוטַארעטיל רעזדנוא

 "עבער יד ןבעל ןכעלטנגוי סעלעדנעמ ןיא ָאטינ זיא סע .עמַאמ-עטַאט

 ןיק טינ ןוא רענעפָא ןייק ָאטינ זיא סע .רעטָאפ םעד יבגל טייקשיל

 רעד טימ סיר רעקידקיטיײװ רעד טלעפ סע .טיירטש רענעטלַאהַאברַאפ

 .םיגהנמ ןוא ןשטנעמ עריא טימ ,טלעוו רעטלָא

 ןענייז ,רעקיטירק רעד טביירש ,עמורפ יד ,רוד ןטלַא ןופ ןדיי יד,

 ןופ ענייא רשפא זיא סָאד ןוא .םיאנוש עכעלנעזרעּפ ענייז ןעוועג טינ

 ,תונלבס רעמ טימ רוד ןטלַא םוצ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,תוביס יד

 ײז ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ;םיליכשמ ערעדנַא יוװ ,גנוטכַא רעמ טימ

 סָאד טָאה רע סָאװ ןוא ,ןשטנעמ ךיוא רָאנ ,"רעקיטַאנַאפ ,, רָאנ טינ

 ןיא ,טייצ ןייז ןופ רעביירש ערעדנַא יו ,טלייטעגנייא טינ קלָאפ עשידיי

 ,(םירואנ ,םיליכשמ) עטרעלקעגפיוא ןוא (רוא-ידרומ ,םיכושח) ערעטצניפ

 עכעלרע-טינ ןוא עכעלרע ןיא ,עטקירדרעטנוא ןוא רעקירדרעטנוא ןיא רָאנ

 ."טקנוּפדנַאטש ןשיטע-לַאיצַאס םעד ...טריפעגניירַא ןפוא םעד ףיוא טָא ןוא

 יייא ,ןשטנעמ עכעלרע טרעדליש עלעדנעמ זַא ,ןָא טזייוו רעגינ .ש

 םינבר יד ןשיװצ ןה ,רוד ןטלַא ןופ ןּפיט יד ןשיוצ ךיוא ןרוטַאנ עלעד

 ,עמורפ יד לָאמ ַא טרסומ עלעדנעמ ןעוו .ןדיי עטושּפ יד ןשיווצ ןה ןוא

 *סיוא ןרעוװ ייז סָאװ ,םעד רַאפ רָאנ ,טייקמורפ רעייז רַאפ טינ סע זיא
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 עמערַא יד ןקירדַאב עכלעוו ,להק ןופ רעריפנָא יד ,םיפיקת יד ןופ טצונעג

 .ןטכיש עלַאיצָאס עקירעדינ יד ןוא
 ,ךיי רעשיקנערפטלַא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ רענעגייא סעלעדנעמ

 עוויטיזַאּפ ןוא .עטוג ַא גנולקיװטנַא סנוז ןייז ףיוא טַאהעג טָאה סָאװ

 / ,גנוקריוו
 םוצ ,םעד ןוא טײקיצרַאה סעלעדנעמ טרעלקרעד רעקיטירק רעד = |
 גנוקריו רעד טַײמ ,קיריל-תונמחר ןייז ןופ ליטס ןלַאטנעמיטנעס ,לייט
 עלעדייא ןַא ןעוועג זיא -- הרש -- עמַאמ סעלעדנעמ .רעטומ ןייז ןופ

 ךעלרעדָא עיולב ,עניד טימ טנעה עסייוו עניילק טַאהעג טָאה ,עכַאװש ןוא
 ַא סעּפע ןצנַאג ןיא -- ןפיל עניד טימ ,םינּפ ךיילב טמורפרַאֿפ ַא ןוא

 .טבעווש יז זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ,ןעגנַאגעג זיא יז זַא ןוא ,תוינחור

 ַא ןיא ,ןענעקרענַא ןעמ ןומ ,רעקיטירק םייב שינעטנעקרעד יד |
 יװ ,ןייטשרַאפ ןופ ןפוא רענעגייא ןייז ןיא סָאד .עוויטיוטניא סיוכרוד

 רעבָא טמיטש סע .ךיז טלקיװטנַא רעטקַארַאכ רעכעלשטנעמ רעד ױזַא

 קיטכיװ .טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ ןפירגַאב עשיגָאלַאכיסּפ-טנורג יד טימ

 רעיינ ועד ןגעקטנַא ךיז טלעטש רעקיטירק רעד זַא ,ןעגנערבוצסױרַא זיא

 ןרעלקרעד וצ ווּורּפ םעד ,טייצ ןייז ןיא ןקריוו ןעמונעג טָאה סָאװ ,העּפשה

 עכעלשטנעמ ןופ גנורעלקרעד יד .ןרָאטקַאפ עשימָאנָאקע טימ גנידצלַא

 ,ןשטנעמ ערעדנַא ןיא רעדָא ,אפוג ןשטנעמ םעד ןיא רע טכוז תועּפשה
 ,גנַאגוצ רעלעודיווידניא רעמ ַא זיא סע .גנוקריוו ַא דיחי ןפיוא ןבָאה .סָאװ

 -סקלָאפ ןופ גנוקריוו עלַאטנעמַאדנופ יד טנעקרענָא רעקיטירק רעד םגה

 עשיעדיא ןופ גנוקריו יד ןוא ,ןעעדיא ןופ עיצולָאװע יד ,רעגייטש

 רעקיטירק םעד .סעכָאּפע ןוא תורוד ןשרעהַאב .עכלעוו - ,ןעגנומערטש
 .קלָאפ ַא ןופ עטכישעג עלַאיצַאס יד קרַאטש טריסערעטניא

 ןופ זילַאנַא ןויטקעיבָא רעמ ַא ןכַאמ וצ חוכב ןיוש זיא רעגינ .ש

 םוצ ןעִיצַאב ךיז ןעק רע סָאװ ,ןײלַא םעד בילוצ ןיוש ,ןפַאש סעלעדנעמ
 ,ןדייז ןיא טבילרַאפ זיא רע .טייקשיטירק סָאמ רעסיוועג ַא טימ ןדייז

 -עלטסניק סנדייז םעד טרעדנּוװַאב רע ,ץרא-ךרד סיורג סױרַא םיא טזייוו

 רוד ןייא ףיוא םיא ןופ ןיוש טייטש רעקיטירק רעד רעבָא ,טפַארק עשיר
 -רַאפ ,שיטסילַאודיװידניא רעמ זיא רוד סרעקיטירק םעד .טרעטייוורעד

 ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןיוש סייוו רע ."ןייזטסּוװַאב-ךיא ,, ןרעפיט ַא טגָאמ
 יו ,ןדיי הדע יד ןרעדלישּפָא ןופ ןפוא רעדנַא ןַא ךעלגעמ זיא סע ןוא
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 -רַאפ ןדייז םעד רעבירעד רע טגָאֹז .ןָאטעג ותעשב סע טַאה עלעדנעמ

 ּוס ַא טימ ןדנוברַאפ ףעבָא זיא סָאװ ;"רסומ ןדלימ,, טײהרענעטלַאהַאב
 : : גנורעדנּוװַאב ןוא טפַאשביל

 סָאד . ןרעדליש טימ ןענעגונַאב ךיז ןענָאק טלָאװ עלעדנעמ ןעוו ,

 קסנַאצבַאק ןיא רוד ןטלַא ןיא ךיוא רע טלָאװ ,ןבעל עטסקינייװעניא

 זיא ייז ןופ עדעי סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ -- ,"ןבלימ,, ץוח א ,ןענופעג

 רעטעּפש ץרּפ ךַאד טָאה) ןקֹוקוצנַײרַא טניול סע רעכלעוו ןיא .,טלעוו ַא

 וצ הוואת ַא טבעל רעבָא ןעלעדנעמ ןיא ;(ןטלעװ עכלעזַא טקעלּפטנַא
 רענעי ןיא ךיז טָאה :ךעלרעפיוא ןוא ,ןעמרָאפ ערעסיוא וצ ,קיטסַאלּפ

 ןופ טדײשעגּפָא סָאװ קיניײװ רָאנ ,וליפא רעטספיט רעד ,דיי רעד טייצ

 המוא ןַא ,עלעדנעמ טגערפ ,ךָאנ ַאד ןעד זיא , :הביבס רעקימורַא .רעד

 "גֹוזַאב ןכעלטיא ןופ ןבעל רעגייטש רעצנַאג רעד סָאװ ,טלעוו:רעד ףיוא

 ןייז ףיוא ןברַאטש םעד זיב ןרעו ןריובעג .םענופ  ןעיצ ךיז לָאז ןרעד

 ןוא וצרעד ןליּפשייב טגנערב רע "7 רעדניק עשידיי ,זדנוא ייב יוװ ,חסונ

 יד ױזַא ,ענייא יו סָאװ ,ןבלימ ןופ הדע ןַא ןענייז רימ,, :סיוא טזָאל

 "עג טרעוװ ,עיגָאלָאָאז ,עטכישעג-רוטַאנ רעד ןיא .ךיילג -עלַא ,ערעדנַא

 ּבלימ ןכעלטיא ןגעו טינ רעבָא ,ללכב ןבלימ ןימ םעד ןגעו טדער

 טימ ,גױא עפרַאש סָאד ןרעדנּוװַאב וצ רָאנ זיא סע ןוא ."רעדנוזַאב

 ,"ןבלימ ,, ענלצנייא ןופ עיגַאלָאָאז יד טשרָאֿפעגסױא ךָאד טָאה רע :ןכלעוו

 סָאד ,טסעניןבלימ עצנַאג סָאד ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא .ליצ .ןייז 'םגה

 טפַאש סָאד טָא -- דיי ךיז טפור סָאװ ,עירעטַאמ קיטש סָאד ,טסעגיןבלימ

 ןיא עלַא ןופ ןוא סעלעדנעמ קרעוו  ןדעי 'ןופ .טייקכעלטייהנויא- י
 : נ ."םענייא

 סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב זיא ,רעקיטירק ַא יו ,טסנידרַאפ סרעגינ .ש

 ןוא .טלַאטשעג-עלעדנעמ רעד ןיא .טבעלעגניײרַא ףיט ױזַא ךיז טָאה רע

 גָאט-וצ-טנייה .טײקלּפָאט ריא ךיוא .רָאנ ,טײקצנַאג ריא רָאנ טינ טליפרעד

 רׂשפא זיא קרעװ סעלעדנעמ ןיא גנופַאש עטסערג יד זַא ,רימ ןעייטשרַאפ

 עלעדנעמ טייטש ,טייז ןייא ןופ .ןײלַא ןעלעדנעמ בר ןופ טלַאטשעג יד

 טלָאװ ןדיי ןייק ןוא ןבעל-רעגייטש ןשידיײ-טלַא ןיא סיוכרוד םירפס רכומ

 טרָאפ סָאװ ,עלעדנעמ בר רעד זַא ,ןבעג וצ טכַארט ַא ןלַאפעגנייא טינ

 ,רעלרפשטנעב ! ,םירפס טפיוקרַאפ ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ ןייז .טימ .םורַא

 ןדיי עקימורַא יד ןופ שרעדנַא זיא ,תוניחת עשרעבייוו
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 ןגרָאברַאפ טגיל םיא ןיא לייוו ,שרעדנַא ךות ןיא רעבָא זיא עלעדנעמ

 -טנערַאפ ןוא םיא ןופ סױרַא ךיז טּפַאכ סָאװ ,עלעדנעמ בר רעטייווצ ַא

 -נעמ 'ר ןטייווצ םעד ."ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ , ַא טימ דלַאב ךיז טרעפ

 ,סגעוורעד ןיײלַא ךיז טימ תודיחיב טביילב רע ןעוו ,רימ ןענעקרעד עלעד

 ארוב ןטימ סיוא טלָאמעד ךיז טהנעט עלעדנעמ בר .דלַאװ ןיא רעדָא
 סיוא ךיז רע טהנעט לָאמ ַא ןוא ,עּפַאקש רעמערָא רעד טימ רעדָא ,םלוע

 ףיי ַא זיא סָאװ ,ןעלעדנעמ בר ןרעדנַא ןטימ ,טסייה סָאד ,ןײלַא ךיז טימ
 .ןדיי ערעדנַא יװ ,טינש ןקיבלעז ןופ

 סָאװ ,ליּפש רעקסעטָארג רעד ןופ ,גנוייווצעצ רעד ןופ בייהנָא רעד

 ןוא טקרעמַאב ןיוש טָאה ,קרעװ סעלעדנעמ ןופ ןחירקיע רעד זיא

 רעטשרע ןייז ןיא .רעגינ לאומש ןרעלקפיוא ןעמונעג שירעלטסניק

 רעצנַאג רעד ןיא ןעזעג טינ ךָאנ סָאד רע טָאה (1910) טעברַא רעשיטירק

 ױזַא ןעגנַאגעג זיא ןוא טּפַאכעגפיוא ןיוש סָאד טָאה רע רעבָא ,טייקלופ

 ןיא טָאה רע -- רעמ ךָאנ .?עקסַאמ-עלעדנעמ , רעד ןגעוו ןדער יװ טייוו

 -טנורג ןסיוועג ַא ןענופעג עיפַארגָאיב -טנגי סרעלעטשטפירש םעד
 ,טלַאטשעג-עלעדנעמ יד טכַאמעג ךעלגעמ שיגָאלָאכיסּפ טָאה סָאװ ,ךירטש

 ."ןלעטשנָא ןכַאמ ,ןפוא ןשידָאמ-טלַא ןַא ףיוא ןָא סע טפור רעביירש רעד

 סעלעדנעמ ןיא ןטנעמעלע עשילַאבמיס עסיוועג ןַארַאפ ןענייז סע

 ןרָאװעג ןענייז ייז .טּפַאכעגפיוא ךיילג טָאה הביבס עשידיי יד סָאװ ,קרעוו

 ןט19 ףוס םוצ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעניא רעוועג שיעדיא ןימ ַא יו
 .טרעדנוהרָאי ןטס20 ביײהנַא ןוא

 .עברַאט עשידיי עסיורג יד זיא לַאבמיס-עלעדנעמ רעטסקיטכיוו רעד

 יד רעוײטקודַארּפ ןכַאמ וצ טפמעקעג טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ןכַאמ וצ רערָאלק טנידעג לָאבמיס-עברָאט רעד טָאה ,תוסנרּפ עשידיי

 יו ןזייוופיוא ןוא טלעוו רעד ןופ טייקדמערפרַאפ עשידיי יד קלָאפ ןרַאפ

 רעשידיי ןופ טייקכעלקריוו עשימָאנַאקע יד טגָאמרַאפ סע ןדָאב קיניײיװ

 יד רַאפ דימת עלעדנעמ טעז עברַאט עשידיי יד .לטעטֶש ןוא טָאטש
 ּפָא טינ םיא טזָאל יז ,ןגיוא
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 ןיא ,ןטוג ןיא רָאנ סע ןיימ'כ) טסילַארַאמ רעלַאיצַאס ַא יו רעגינ .ש

 ןיא ןשטנעמ ןופ הדירי יד טריקיטירק טכער טימ טָאה (ןעניז ןטפעב
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 ןופ הענכה ןוא טײקנלַאפעג יד ,םישזער ןרַאטילָאטָאט-שיטילַאּפ ַא

 "נוא ןעק דיחי ַא זַא ,קידנעניימ ןעוועג העוט רָאנ ךיז טָאה רע .ןשטנעמ

 זַא ,הביבס עקיטסייג יד יװ רעקרַאטש ןייז םישזער ןשיטילַאּפ ַאזַא רעט

 טינ םיא לָאז יז ,דנַאטשרעדיװ ןקיטסיײג ןוא חוכ ליפ ױזַא טגָאמרַאפ רע
 סָאװ ,גנוקריוו עקידנברַאדרַאפ יד טצַאשרעד טינ טָאה רע .ןריּפמורַאק

 ןכַאמוצרעביא ןוא ןכערבוצנייא ,ןגָאמרַאפ ןעק םישזער רעשיטילַאּפ ַא

 םיא ןוא ןכערבוצנייא ,ןשטנעמ ןשירעפעש םעד ךיוא ,ָאי ,ןשטנעמ םעד

 ןגעוו טגערפעג ךיז רעגינ .ש טָאה ןרָאי עטצעל יד רָאנ .ןעמירקרַאפ וצ

 ?ןענַארַאמ ןעוועג ייז ןענייז יצ :רעביירש עשידיי עשיטעיווַאס יד

 טיג ;ליטסיןענַארַאמ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא רשפא : ךיז רימ ןגערפ טנייה

 רענעגייא רעד םערָאװ ,רעבלעז רעד ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןעמעלַא ייב

 .שרעדנַא ןשטנעמ ענעדיישרַאפ טקריװַאב ןוא טשרעהַאב םישזער

 ןעוועג טינ רעגינ .ש זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ רעקנעד בור סָאד יוװ

 ןסערפעצ ןעק סָאװ ,תועשר רעד ףיוא ןוא סטכעלש ףיוא ןיבמ ןייק

 חוכ םעד ןעמענַאב טנעקעג טינ שילַארָאמ טָאה רע .סנבעל עכעלשטנעמ

 זיא סָאװ ,תועשר יד ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע ןוא ,טײקנלַאפעג ,רקש ןופ

 -שטנעמ רעד ןופ טײקלּפָאט יד טָאה ץרּפ .ל .י .תוקדצ ןיא ןַארַאפ ךיוא

 סָאװ ,ךירטש רערעדנוזַאב ַא ןיא סָאד ;ןֶעמונַאב רעפיט המשנ רעכעל

 יד טַאה רע .רעטכינ ןוא סיורג ,טכע גנופַאש סעצרּפ טנייה וליפא טכַאמ

 ןיא טייקטבילרַאפ ןוא הבהא רעצנַאג ןייז ייב טגָאמרַאפ שינעטנעקרעד

 ,ןשטנעמ
 טביירש ,"ןזיּפש טימ יו ןקילב-תונמחר טימ ןכָאטשעגכרוד ןבָאה יז ,

 זיא סע ןוא ןזיּפש ןַארַאפ ןענייז סע ."רעכַאמנצנוק רעד , ןיא ץרּפ .ל .י

 ,תונמחר רעכעלשטנעמ ןיא ךיוא זייב ןַארַאפ

 טייקיטכיל רעד ןיא רעקיבײלג ַא ,טסינַאמוה ַא ןעוועג זיא רעגינ .ש

 ןייא ןיא ןרעגינ .ש טָאה ןעמ .ןטייקיעפ עשילַארָאמ סנשטנעמ םעד ןופ

 רַאפ רעטש ַא זיא רע ןַא ,ןטעַאּפ-דרַאגנַאװַא ןשיווצ ,ןפרַָאװעגרָאפ טייצ

 ןקיטרַאנגייא ריא ןופ ,גנוטכיד רעשידיי רעיינ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד

 קיטכירפיוא ךיז טָאה רעקיטירק רעד .ןַאטעג ייוו םיא טָאה סָאד .חסונ

 בקעי יװ ,"ןטסיכיזניא , לייט ןביול וצ וליפַא ןוא טקערָאק ןייז וצ טימעג

 ךיוה טָאה רע טעטילַאניגירַא ןוא טנַאלַאט ןשיטעַאּפ סנעמעוו ,ןײטשטַאלג
 "ירק-רוטַארעטיל סווָאקנימ .ג .ב טביולעג ךיוא טָאה רעגינ ,ש ,טצַאשעג
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 ּםייח  ,ןקַאבלוק השמ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש .ךיוא טָאה רע ,ןטעברַא ;עשיט

 ,ץלַא ןבױהסױרַא טלָאװעג טָאה רעקיטירק רעד .ןרעפעפ קיציא .,ןעדַארג
 סָאװ זַא ,טליפעג ןטעָאּפ לייט ןבָאה ךָאד .שירעפעש ןוא טכע זיִא סָאװ

 ,ערעדנוזַאב סָאד ,עקיטרַא-קיצנייא סָאד טינ זיא גנוטכיד רעייז ןיא טביול רע

 ןלייט ייז סָאװ סָאד רָאנ ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןיירַא ןעגנערב ייז סָאװ

 ,זיא ןעשעג זיא סע סָאװ .גנוטכיד רעשידיי תורוד ייווצ טימ תופתושב
 ַא ,סָאמ עשיטנַאמָאר:שיסַאלק יד טיהענּפָא ייז .יבגל ךיױא טָאה רע זַא

 -ערּפסקע םעד רעדָא םזילָאבמיס ןטימ טמיטשעג טשיִנ טָאה סָאװ ,סָאמ
 -עג .רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה .סָאװ ,םזינַאיס

 ענעגייא ענייז סױרַא רוטַארעטיל ַא ןיא רוד רעדעי טגנערב ךעלנייוו
 טינ זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא .םיניבמ ,רעשרָאפ ,רעקלטירק

 ,טריטנעמגַארפ ןרַאװעג ירפ וצ זיא רוטַארעטיל עשידיי יד ,ױזַא ןעוועג

 -עגױַאפ זיא ןעזייר .א ,גרעבמַאנ .ד .ה ,ץרּפ .ל .י ,ןעלעדנעמ ךַאנ דלַאב
 ןוא רענַאקירעמַא ,רעביירש עשיליופ-שידיי ףיוא גנולייט-טנורג ַא ןעמוק
 | | ,רעביירש רעשידיי עטוטעוַאמ

 רעדנעלסיוא .1 ,וָאקַאװטיל .מ :רעקיטירק עשיטעיוָאס = עיינ-

 םעיינ ַא ןוא רוד םעיינ ַא ןטָארטרַאפ טינ ןבָאה ,(סָאמ רערענעלק א ןיא)
 טעטילַאטנעמ עשיטילַאּפ עיינ ַא רַאנ ,רוטַארעטיל רעד ןיא קוק-סנבעל

 .עשירַארעטיליײזַאװק רָאנ ןעװעג ןענייז תונווכ ערעייז .עיצַאטנעירַא ןוא

 ןגעוו טרעלקעגפיוא קינייװ שירעלטסניק ןבָאה רעקיטירק עשיטעיװָאס יד

 ;קירָאכ יזיא ,שיקרַאמ ץרּפ ,רעפעפ קיציא : רעביירש רוד םענעגייא רעייז
 עטסערג ערעייז ןבָאה רעשרָאפ עשיטעיווַאס יד .ערעדנַא ןוא רתסנ רעד
 ןוא עטכישעג-רוטלוק ןשרָאפ ןופ טיבעג ןפיוא ןזיװַאב ןעגנוכיירגרעד

 -רַאַאב שיריּפמע ןבָאה ייז ןעוו ,ןעשעג זיא סָאד .עטכישעג-רוטָארעטיל

 -הלכשה רעד ןופ ןרענַאיּפ -רעביירש רוד םעד ןופ עטכישעג יד טעב

 ןצנַאג םעד יבגל הדירי ַא גנופַאש עשיטירק רעייז זיא רעטייוו .הפוקת

 ןופ טיבעג ןפיוא טכיירגרעד טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ  ,ַאווינ
 .1914 זיב ; קיטירק

 קיגיזטסּוװַאב רעיײז ןעוועג לָאמ עלַא זיא רעקיטירק ַא יװ רעגינ .ש
 עלעודיווידניא ןַא זיולב טינ ןוא עלַאיצַאס ַא זיא ןביירש זַא ,םעד ןגעוו
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 סרעביירש םעד ךיוא ןוא קרעוװ ,ןעעדיא זַא ,טסּוװעג טָאה רע ; עיצקנופ

 רעד טּפַא יו קידריווקרעמ זיא סע .סנַאנַאזער ַא ןבָאה זומ ןביירש ןפוא
 ,הפוקת עשירַארעטיל ַא טרעדליש רע ןעװ ,ּפָא ךיז טלעטש רעקיטירק

 ,רענעייל-רמש םעד ,לשמל ,טרעדליש רעגינ .ש .רענעייל ןופ תוהמ ןפיוא

 ,סוא טמוק סע .ןשינעפרעדַאב עשיגַאלַאכיסּפ ענייז ,טלעװ עוװיַאנ ןייז

 יד ןרעדליש וצ רעגַאב ַא ןַארַאפ זיא רעקיטירק ערעדנַא ייב תעב זַא

 רעכלעוו ןופ רעדָא ,טקריװ רעביירש רעד רעכלעוו ןיא ,הביבס עלַאיצַאס

 ערעדנוזַאב ַא רַאג ןַארַאפ טפָא ןרעגינ .ש ייב זיא ,סױרַא טסקַאװ רע

 ענייז ,רוטַארעטיל-סקלַאפ רעזדנוא ןופ טנעמוסנָאק רעד :שינעטנעקרעד

 -ײסּפ ענייז רעמ ךָאנ ,דנַאטש רעלַאיצַאס ןייז ,ןשינעפרעדַאב עקיטסייג

 ןופ רעגיטש םעד ,רענַאמ םעד ןקריװַאב ,ןשינעפרעדַאּב עשיגַאלַאכ

 | ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא רערַאבגנַאג ַא טרעוו סָאװ ,ןביירש

 םזירמש םעד ןוא ןרמש טימ ףמַאק ןייז תעב הנווכ סמכילע-םולש

 ןַא ןעיצרעד ןוא ןפַאשַאב וצ ןעװעג זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 ןופַאמוצרעביא עבט יד טַאה רענעײל רעד םערָאװ ,רענעייל ןרעדנַא

 עכעלנע ןַא .סקַאדַארַאּפ ןייק טינ זיא סָאד .רעביירש םעד ךיוא ,רשפא

 רַאפ רענעייל ַא ןפַאשַאב :רעגינ .ש ךיוא טלעטשעג ךיז טָאה עבַאגפיוא

 ןיק ןעוװעג טינ זיא סָאד .זילַאנַא-רוטַארעטיל ןוא .קיטירק-רוטַארעטיל

 עשירערעלקפיױא ןַא רַאנ ,עשיטירק-רוטַארעטיל רעדָא עשירעלטסניק

 ןענרעל םיא ,רענעייל ןשידיי םעד ןבייהפיוא טלָאװעג טָאה רע .עבַאגפיוא

 -ייא ןייז ןופ ךיוא סעּפע ,טנעייל רע סָאװ ,קרעװ םוצ ןעגנעוב ױזַא יו

 טינ ךיז טָאה רעגינ .ש .שינעטנעקרעד ןוא גנורַאפרעד-סנבעל רענעג

 ןגעוו טעברָא ןייז ןיא .ןטכישעג ,ןטקַאפ םיא רַאפ ןרזחוצרעביא טמעשעג

 -סגנודליב ַא ;רעיצרעד-סקלַאפ ַא יו רעקיטירק רעד טניד ןעמכילע-םולש

 יו ,םעד ןגעו טעברַא רערעגנעל ןייז ןיא סע רע טוט רעמ ךָאנ ,רעוט

 ןטצעל ןיא .קרעו שירעלטסניק ַא ןופ ןבָאה האנה ןוא ןענעייל וצ ױזַא

 ןרַאפ חער ַא לָאמ וצ ןוא רוטַארעטיל רעד רַאפ הבוט ַא סָאד זיא לכה-ךס

 .רעקיטירק

 *רַאפ ןענעק ;עמעָאּפ ַא ,עמַארד ַא ,עלעװַאנ ַא ,קרעו שירעלטסניק ַא

 ןטריניפַאר םעד ןרעדורפיוא ןענעק ייז ,טײטַאב ןופ ןטסַאלּפ עכעלטע ןגָאמ

 יא האנה יד .רענעייל ןטושּפ םעד ןרעװ ןלעפעג ךיוא ןוא רעסינעג

 ןיא הפוקת רעשיטעבַאילע רעד ןיא .הגרדמ רענעגייא רעד ןופ טינ
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 ,קלָאפ םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןעמַארד סריּפסקעש ןבָאה דנַאלגנע
 טָאה סע ,ןטפַאשנדײל ןופ טקילפנַאק םעד ןעזעג ייז ןיא טָאה סָאװ

 ןוא רעיושוצ ןטרעלקעגפיוא רעמ םעד ייב ןעמונעגסיוא ךיוא רעבָא

 .רעסינעג
 טגָאמרַאפ גנוקריוו ענעגייא יד ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 -רַאפ ךס ַא ןבָאה לכשה-רפומ םעד ןוא השעמ יד .קרעוו סעצרּפ .ל4.י

 ןבָאה םערָאפ-טפנוק ןופ טייקנייש יד ,טלעװ-ןעעדיא יד רעבָא ,ןענַאטש

 סע רעכלעוו וצ ,עזָארּפ עוויסרוקסיד .הלוגס ידיחי יד ןעמונעגפיוא רָאנ

 ןיא יז ,הלעמ יד טינ טגָאמרַאפ ,קיטירק עשירַארעטיל ךיוא טרעהעג

 וצ םינּפ ןטימ טדנעװעג ןייז זומ קיטירק-רוטַארעטיל .רעדָא ,רעדָא

 םעד ,גנודליב דַארג םעד ןסיוו זומ רעקיטירק רעד .טנעמוסנַאק ןימ ןייא
 וצ ןשטנעמ םענופ ןשינעטנעק עשירַארעטיל יד ,ןסיוו ןופ םענרַאפ
 רעקיטירק רעד .ןגָאז וצ סָאװ קינייו רע טָאה שרעדנַא .טדער רע ןכלעוו

 יבגל "יוד , ,ןקיסַאּפ ַא גָאלַאיר ןשיטירק ןייז ןיא ןטכַארטסױא טפָא זומ

 -ַאיד רעויטקַא רעבָא רעליטש רעד זיא שרעדנַא ."ךיא,, םענעגייא םעד
 טליטש ןוא ,תולעּפתה יד ּפָא טשיוװ סָאװ ,גנורעטש ַא רעטקילײטַאב-גָאל

 רעיינ רעד טימ ךיז ןלייט וצ שינעפרעדַאב רעד ךָאנ טשרוד םעד ןייא
 רשפא ! ןעמעוװ רַאפ .קרעװ ןיא טקעדטנַא רעקיטירק רעד סַאװ ,טלעוו

 ..יךיז רַאפ לכ-םדוק

 רעדעי ןיא) ןטעָאּפ ענרעדָאמ ןופ רעגייטש רעד זיא טסיזמוא טינ

 ערעדנַא ;רענעיײל קיניײװ ןבָאה ייז זַא ,ךיז ןעמירַאב וצ (! רוטַארעטיל

 ַא רָאג ןיא סָאד ..טינ רענעייל ןייק רַאנ ןבָאה ייז זַא ,ךיז ןעיורטרַאפ

 ךיא , : תמא ןטושּפ ַא ןגָאז וצ ןסיוא ךַאד זיא סָאװ ,אמזוג ַא ,סקַאדַארַאּפ
 ןייז ןלָאז ןפַאש ןיימ ןופ סעצָארּפ ןיא םיפתוש:-סנבעל יד זַא ,טינ ליוו

 יו סייוו ךיא .תומשג עדמערפ ןוא ןגיוא עדמערפ ןוא ןרעיוא עדמערפ

 טינ ךימ לָאז טלעוו יד ךיא ליוו ,טלעוו יד ןעמעננייא ןעק ןוימד ןיימ קיניײװ

 ןיימ ןרעטשעצ ,געוו ןופ ןגָאלשּפָארַא טניימ "ןעמעננייא , ."ןעמעננייא
 ןוא קיטסייג ךימ -- שינעטנעקרעד ענעגייא ןיימ ,עיזיוו עקיטרַאקיצניײא

 .ןריּפמורַאק שירעלטסניק
 -ליגילַאיצָאס ײלרעלַא סיוא ןבעל ןייז ןופ ךשמב טווורּפ רעגינ .ש

 "רעד עשיטירק ןייז ױזַא יו ןרענַאמ עקיטליג עשירַארעטיל ןוא עקיט
 רעשידיי רעד ןופ ןגעמרַאפ םעד ןופ לייט ַא יװ ןכַאמ וצ שינעטנעק
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 ןיא שטָאכ רע זומ רעביירש-פקלַאּפ ַא ןייז וצ זַא ,סייוו רע .רוטַארעטיל

 -כיילג .קלַאפ ןרַאפ רעביירש ַא ןייז ןביירש ןייז ןופ ןטקעּפסַא עסיוועג

 לופ ,שינעטנעקרעד עשיטירק ענעגייא ןייז ןטיהוצפיוא רע טכוז קיטייצ

 ײלרעלַא רַאפ גיױא ןַא טימ ,ןטייקכייר-ןעעדיא טימ ,טייקוויטיסנעפס טימ

 טסעז וד יװ רעבירעד ךיז טכוד סע ,ןעגנוריטַאש עניד ןופ ןוא ןסנַאוינ

 ןוא ןעמַאזצ יקב ןוא ףירח ,ןדמל רעסיורג ַא טייטש טָא :טסרעה ןוא

 רעביא ךיז טכערב לָאמ ַא טימ ןוא .,רענרעליליֹוו טימ רועיש ַא טנרעל

 "בקעי ןיע, טנרעל סָאװ ,דמלמ רעטסָארּפ ַא ןדער טמענ סע ןוא לוק ןייז

 .ריט רעד ייב שילָאּפ ןיא סעקַאטסַארּפ ןוא סעכַאלעמלַאב הרבח ַא טימ

 העד ןופ סנ רעסיורג רעד ןעוועג זיא סע .םימש םשל סָאד ןעוט עדייב

 ןופ דיישרעטנוא םעד ןסיוו זומ יז .לוח ןוא בוט-םוי ןשיוװצ דיישרעטנוא

 -ַארעטיל יד טינ רעבָא ,סע טגָארטרַאפ ןבעל סָאד .ןענרעל ןפוא ריא ןופ

 םעד ןסיוו זומ יז .שיטַארקַאמעד ױזַא ןייז טינ ןעק יז .קיטירק עשיר
 ןופ דיישרעטנוא םעד ןסיוו זומ יז .לוח ןוא בוט-םוי ןשיוװצ דיישרעטנוא

 סָאװ ,ןסיוו זיב ,המשנ רענעגייא רעד ןיא ןבָארגעגסױא ,ןסיוו ןטקעלּפטנַא

 ,םיברה תושר ַא ןיוש זיא סָאװ ,טלענק ןעמ

 רעלעניגירַא ןוא רעשירעפעש ַא ןעװועג לָאמ עלַא זיא רעגינ .ש

 םישוח עקיטסייג ענייז ,םענעי ןופ ןעמענ טפרַאדעג טינ טָאה רע ,רעקנעד

 ,רעבירעד ,טגעלפ רעגינ לאומש .ןפָא ןוא ףרַאש ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז

 ןופ טינ רַאטַאזירַאלוּפַאּפ ַא ןרעװ לָאמ וצ ,ןרָאא עקידרעטעּפש יד ןיא

 זיא ייס יוװ ייס .ןיילַא ךיז ןופ רָאנ ,וועב-טניעס ,ןלעגעה ,ןלעטַאטסירַא

 ,גנופַאש טינ ןוא עיצַאזירַאלוּפַאּפ ןרָאװעג סע

 ןיא עקידנבײילב שירעפעש סָאד ןלײטּפָא רעבירעד ןזומ רימ

 ןייז ןופ טַאטלוזער םעד ,ןסניפעגסיוא ענעגייא ענייז ,ןפַאש סרעגינ .ש

 ןוא עיצַיוטניא רעשירעלטסניק ןייז ןופ ץילבפיוא םעד ,טעברַא-סגנושרַאפ

 ַא ,רעיצרעדי-סקלַאֿפ ַא ,רערעלקפיוא ןַא יװ ןטכילפ עשירעביירש ענייז

 .תוירחא רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג ןופ גָאגַאדעּפ

 ּצ

 -ייועניא, ןַא ןעועג זיא ,רעגינ לאומש יװ טקנוּפ ,תובשחמ-לעב

 .רעגייטש-ןבעל ןשידיי ןיא ןסקַאװעגנײרַא ףיט ןעוועג זיא ןוא "רעטסקינ
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 ןוא ,סעקינרסומ יד ןשיװצ טכַארברַאפ טנגי רעד ןיא טַאה רע
 .המשנ ןייז ןיא ןסעגעגנייא ףיט ךיז טַאה טימעג רעשילַאכנַאלעמ רעייז
 ןטלַאהעג טָאה ןוא ייז םורַא ןגעלעג קידנעטש זיא ןקלָאװ רערעווש ַא;

 רע טבײרשַאב רעטרעוו יד טימ ."בצמ ןטקירדעג ַא ןיא תומשנ ערעייז

 :סעקינרסומ יד ןופ הבישי רעד ןיא גרַאװנוי םעד ןשיווצ גנומיטש יד
 ןופ ךיז ןעמ טגעלפ טכַא ;רעגייז ַא ןביז בלַאה ןעמ טגעלפ ןייטשפיוא ,

 ייב טגעלפ ןעמ ּוװ ,לַאז ןסיורג םעד ןיא ןביילקפיונוצ םירדח-ףָאלש יד

 ןרעיוד טגעלפ ןענוװַאד סָאד .תירחש ןענװַאד קנעבלוש עטלעטשעגנעמַאזוצ
 ןעגוװַאד ןופ תונווכ יד ףיוא םערָאװ ,רעגייז ןפיוא העש ןבלַאהרעדנַא ךרע ןַא

 ."טייצ ךס ַא ןגײלקעװַא ןעמ טגעלפ
 ַא טזָאלעגרעביא םיא ףיוא ןבָאה טנגוי ןייז ןופ ןעגנובעלרעביא יד

 טימ ןטכַארט ךיוא רָאנ ,ןענװַאד רָאנ טינ זומ שטנעמ ַא .העּפשה עקרַאטש

 ןייא ןיא ןעמענפיונוצ תובשחמ עלַא ,ןרירטנעצנַאק ןענרעל ךיז ןוא הנווכ

 "רסומ יד .הנווכ טימ ןבעל ןענעק ךיוא ףרַאד רע -- רעמ ךַאנ ;טקנוּפ

 טָאה סָאװ ,ןבעל םוצ גנַאגוצ םעיינ ַא טנרעלעג ךות ןיא ןבָאה סעקינ

 ןופ ןפוא ןרעפיט ַא ןוא טייקידתמא רעמ ,תעדה בושי רעמ טפרַאדעג

 ןעװעג רעבָא זיא רעפסָאמטַא יד .המשנ רענעגייא רעד ןיא ןקוקנײרַא
 רַאנ תוכהלתה ןוא החמש -- גנוגעווַאב רעשידיסח רעד ןיא יו טינ

 | ,תובצע ןוא עילָאכנַאלעמ ןופ ליפעג ַא
 ןבעל סנשטנעמ ַא ןופ ןעגנומיטש-טנורג יד יװ קידריװקרעמ זיא סע

 רעסיורג רעיינ א ןופ ןטָאש םעד ןוא טכיל סָאד ןעמענפיוא םיא ןפלעה
 -עּפש יד ןיא ןַא ךיז טפערט רע רעכלעוו טימ ,עיצַאטסעפינַאמ-רוטלוק

 ןעוועג רענַאיּפ-רעקיטירק ןרַאפ זיא גנוניישרעד עיינ יד .ןרָאא עקידרעט
 ,גרעבנעסייוו .מ .י ,ץרּפ ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ : רוטַארעטיל עשידיי יד

 ךיז טָאה רע עכלעו טימ רעלעטשטפירש --- .,יקסניּפ דוד ,שֵא םולש

 רעשידיי רעײנ רעד ןיא ךיוא .ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןגָארטעגפיונוצ

 םעד ןוא טייקטרירטנעצנַאק ,הנוכ עפיט טליפרעד רע טָאה רוטַארעטיל

 ןָאטעג ייו ַא רעבָא טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ .ןבעל ןופ תמא
 -וטנע ןקיטכעמ ַא טימ ,ןבעל ןופ טייקיטפערק ןוא טייקשירפ רעד טימ

 -נעמעלע , ןופ טפַארק יד יו טרעדנּוװַאב סע טָאה תובשחמ-לעב .םזַאיז

 ."ןטפַאשנדייל ערַאט
 טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג זיא רעקיטירק רעד ןעוו
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 רע ןעװו ,ןרָאי ;גנודמערפרַאפ ןופ ןרָאא טבעלעגרעביא טַאהעג ןיוש רע
 רעשיעּפָארײא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןוא ןבעגעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז טָאה
 ןטייקנייפ עלַא ןוא רעגייטש-רוטלוק ןדמערפ םעד ןעמונעגפיוא ,גנודליב
 ןיא טירטנײרַא ןייז ;טסיײג ןשיעּפַארײא םענרעדָאמ ןופ ןטייקלדייא ןוא
 ןופ ןוא גנוקעדטנַא ןופ טקַא ןימ ַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 .ןעמוקקירוצ

 רעטעּפש ןוא עכָאּפע רענעי .ןיא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז סעצַארּפ םעד
 ןייז ףיוא רעקיצנייא רעדעי -- קלַאפ ןשידיי ןופ רעטסייג עטסנעש יד
 ,גערב ןשידיי םעיינ ןייז וצ רעקיצנייא רעדעי ןוא ןפוא
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 רעווַאשוװַאב ףסוי ןוא טַאטשלעדע דוד

 (גנוטכיד-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןרענַאיּפ)

1 

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא רעיינ ןייק טינ זיא וויטַאמ רעלַאיצַאס רעד

 ןיא רפס-רסומ ןופ עיצידַארט יד טקריוװעג גנַאל-תורוד טָאה סע .רוטַאר

 רעקיצכַא יד ןיא קידװעעזנַא ןענייז ןויטָאמ עלַאיצַאס .ןבעל ןשידיי

 -ןפָאּפ ייווצ ןופ ןעגנופַאש יד ןיא טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ ןרָאי

 העד .ןעדַאֿפרלַאג םהרבא ןוא רעזנוצ םוקילא -- רעטכיד עשידיי ערעל
 ןוא רעשזרַאבז לוולעוו ןופ רעדיל יד ןיא ךרודַא ךיוא ךיז טסייר וויטַאמ

 דוד ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןבָאה רעטעּפש לסיב ַא .רעגניז רעדַארב יד ןופ
 ןיא טקירדעגסיוא דלעפנעזַאר סירָאמ ןוא רעװַאשוװָאב ףסוי ,טַאטשלעדע

 ןרענַאיצולָאװער ןוא ןשירַאטעלַארּפ ןטכַאװרעד םעד גנוטכיד רעייז

 ,ןײזטסּוװַאב

 עשידיי יד ייב ,דנַאלגנע ןיא טשרע וצ ןעמוקעגפיוא זיא וויטַאמ רעד

 ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעקיצכַא יד ןופ ףוס םוצ ;לּפעשטיײוװ ןיא רעטעברַא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןקריוו ןעמונעג ךיוא רע טָאה

 .ןעלקיוטנַא וצ ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה סָאװ

 יד ןופ טסּוװעג טינ טלָאמעד ךָאנ ןבָאה טַאטשלעדע ןוא רעוװַָאשוװָאב

 םהרבא .גנוטכיד עשידיי יד ןרעּפכורפַאב רעטעּפש ןלעװ סַאװ ,ןלַאװק

 ,דילסקלַאפ ןופ טּפעשעג לכ-םדוק ןבָאה רעגנַאמ קיציא ,בייל ינַאמ ,ןעזייר

 ןוא ,ןושל ןופ טיײקיצרַאה רעד טימ ,םעטיר ןרעטיול םענייר ןייז טימ

 ,טייקלצניקעג-טינ
 רעד טקריוװעג רעטעּפש טָאה רעביירש עשידיי רוד ןצנַאג ַא ףיוא

 ץרּפ ,ןעלעדנעמ ייב ןעגנַאגעגפיוא זיא רע יװ ,שידיי ןופ חסונ-עזָארּפ

 סנדיי ַא ןופ תועונת עלַא טּפַאכעגפיוא טָאה חסונ רעד .םכילע-םולש ןוא
 .עצײלּפ רעד טימ שטעווק ןייז ,רעדיוו-רעדיק ןייז ,עינַאריא ןייז ,דייר
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 -סילַאער רעד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא שידיי ןופ חסונ רעטכע רעתמא רעד

 ירַאנגײא ןַא .ןצרּפ ייב ,ןעמכילע-םולש ייב ,ןדייז םייב עזַארּפ רעשיט

 -סױרַא ןוא טלכײמשעגסױרַא רעִירפ טָאה חסונ:עזָארּפ רעשידיי רעקיט

 רעקיזַאד רעד ;רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר ןופ תוישעמ יד ןיא ןעגנוזעג

 יב עיצקיד עשיטעָאּפ יד יו רעכעה רועיש ַא ןַא טייטש חסונ-עזַארּפ

 ןייק טינ ןיא עזָארּפ רעד ןופ שידיי רעיינ רעד .רעביירש-הלכשה יד

 ,קלַאפ ןיא ףיט ,ףיט טלצרַאװעג טָאה רַאנ ,דמערפ רעד ןופ רעטגרַאבעג

 בקעי ,ןרעּפלַאה בייל השמ ןופ גנוטכיד רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא ןוא

 ןייטשנייוו שירעב ,ןַאמדירפ בקעי ,יקסוװָאדָאלָאמ עידַאק ,ןײטשטַאלג

 רעסיורג רעד ןופ ךשמה רעקידוװעגניז ַא רעמ ןענייז ייז .ערעדנַא ןוא

 ,טרעדנוהרַאי ןט19 ןופ גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ יװ עזַארּפ-טסנוק רעשידיי

 גגנוטכיד רעד ןיא "ןעגניז, ןוא "ןגָאז, ַא ןופ ןעמ טדער טסיזמוא טינ

 .ןדייב ייז ןופ גנוטפעהַאב ַא ןוא

 -עיגילער רעשידיי רעד ןופ טלעוװ יד ןעוועג זיא רוקמ רעטירד רעד

 ,ך"נת ןופ טלעוו יד ,תודיסח ,םירפס-רסומ ,הלבק ןופ ,רוטַארעטיל רעז

 עקיזַאד יד .ןבעלסקלָאפ רעזדנוא ןופ תישארב םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ

 ,רעבײרש עשידיי עסיורג עלַא טקריװַאב טָאה טלעװ עקידעפש עכייר

 ןילטייצ .א ,עדַארג םייח ,קיוויל .ה ,שאוהי ,קילַאיב .נ .ח סרעדנוזַאב

 .וו"זַאא

 ןענַאטשעג ןעגייז גנוטכיד רעשירַאטעלָארּפ רעזדנוא ןופ ןרענַאיּפ יד

 יַאיצַאנ רעד ןופ טינ טרענעג ְךיז ןוא רוטַארעטיל ַא ןופ תישארב םייב

 ןדייל ןכעלשטנעמ רעייז ןופ ,יײװצרַאה רעייז ןופ רָאנ ,עיצידַארט רעלַאני

 םענעעזרעד םעד ןופ עטרעדורעגפיוא ןעוועג ןענייז ייז ;דיילטימ ןוא

 ייז ןיא טרָאװ ןשיטעָאּפ ןופ דוס רעד רעבָא ;ןדייל עלַאיצָאס ןופ לַאװק

 ,ןרָאװעג טױרטרַאפנָא ןטלעז

 -ָאס ןפַאשעג ייז ןבָאה ;ןייז-ילכ עשיטעָאּפ יד טלעפעג ייז ןבָאה סע

 טייוו יוו ףיוא ןוא טרעדָאפעג טָאה טסייגטייצ רעד יוװ ,גנוטכיד עלַאיצ

 ,טנידעג ייז טָאה טנַאלַאט רעייז

2 

 ןסירעגרעביא גנוי ןענייז סנבעל סרעװַָאשוָאב ןוא סטַאטשלעדע
 נילוצ ,גנופעשסיוא רעשיזיפ בילוצ -- סטַאטשלעדע דוד -- ,ןרָאװעג
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 ינַאלעמ} ,גנופעשסיוא רעקיטסייג בילוצ -- סרעװָאשװַאב ; ןעגנול עכַאװש

 .טייקנַארק רעקיטסייג --- ןוא גנורעטצניפרַאפ ,עילָאכ

 -קרעמ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רעטכיד עשידיי ןרעו םצע רעייז

 -נדער-שיסור רעטדמערפרַאפ רעד ,טַאטשלעדע דוד -: סקָאדַארַאּפ ןקידריװ

 עשיסור יד ןופ טסייג ןיא , גנוטכיד טביירש סָאװ ,טנעגילעטניא רעקיד

 יד ןיא טרעוװ (ווָאקנימ .ב .נ) ,"ןָאסדַאנ ןוא ווָאסַארקענ ,ןיטיקינ רעטכיד

 .שידיי ףיוא גנוטכיד רעיינ ַא ןופ רענָאיּפ רעד ןטַאטש עטקינייארַאפ

 ,רעטָאפ ַא יב עגולַאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טַאטשלעדע דוד

 ,טגָאזעג סנייטש'מ ,לפיוו זיא .רענלעז רעװעיַאלָאקינ ַא ןעוועג זיא סָאװ

 טנַאװ עקיצנייא יד ? ךיז ןיא ןּפַאזנײרַא טנַאקעג רע טָאה טייקשידיי

 רעשיווטיל רעד ןעוועג רָאנ זיא טײקדמערפעגּפָא רעקימורַא רעד ןגעק

 םיא טימ ןענרעל וצ לגניי ןרַאפ ןעגנודעג טָאה עטַאט רעד סָאװ ,דמלמ
 ןיא אמזוג לסיב שּפיה ַא ןַארַאפ זיא ךָאד ןוא .שמוח לסיב ַא ןוא ירבע

 רימ ןעוו ,אמזוג יד ןליפרעד רימ ..טייקדמערפרַאפ סרעטכיד :םעד ןרעדליש

 ,ווירב ענייז ןענעייל רימ ןעוו רעמ ךָאנ ןוא ןפַאש ןייז ןיא ךיז ןפיטרַאפ

 לָאמ טפָא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק עיצַאוטיס-סנבעל רענעגייא ןייז ןגעוו

 רעקידנעקנעב רַאפ לומיטס רעסיורג ַא ןַארַאפ "טייקטדמערפרַאּפ , ןיא זיא

 ןסייוו ,ןטסינָאטנַאק ןופ תוחּפשמ עשידיי עכלעזַא ןיא דָארג .טײקטנעַאנ

 טײקיצַארט ַא ,טפַאשקנעב-ןדיי ַא טיהעגפיוא לָאמ טפָא ךיז טָאה ,רימ

 ןופ ןעקנופ תוחוכ עלַא טימ ןטיהוצפיוא רעגַאב רעטסקינייװעניא ןַא ןוא

 ,סערעטניא רעד רָאלק טינ זיא ,טפַאשקנעביןדיי יד טינ ןעוו ,טייקשידיי

 עּפורג רעד וצ ןזיװעגסױרַא טָאה טַאטשלעדע דוד רעגני רעד סָאװ

 רעד ללכב יו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע רעכלעוו טימ ,םלועה-םע
 יקסנַא .ש .ןדיי ןשיוצ ןטעברַא וצ ןעוועג םיא ייב זיא סָאװ ,סערעטניא

 הפוקת רעבלעז רעד ןופ ןרענָאיצולָאװער-ןדיי ערעדנַא ליפ ױזַא ןוא

 רעד ןָא .םירעוּפ עשיסור יד ןשיװצ אקווד ןטעברַא קעװַא :ךָאד ןענייז
 ַא יו געוו ןייז ןרעלקוצפיוא ךעלגעמ טינ ךיוא זיא טפַאשקנעב-ןדיי

 רוד ןייז ןופ בור םעד ךוּפיהל ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רעטכיד רעשידיי

 עטגייצרעביא ןעוועג עלַא ךָאד ןענייז ענעי .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ןייק ,טסילַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןעוועג זיא טַאטשלעדע .,ןטילַאּפָאמסָאק

 .ןעוועג טינ רע זיא טילָאּפָאמסָאק
 ,טייצ רענעי רַאפ ןייטשרַאפ וצ טינ ,ךרוד ךיז ןסייר ווירב ענייז ןיא
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 יד ןֹוא תומוא עלַא ןופ ןדייל יד ןשיװצ סױרַא ןבייה סָאװ ,ןטנעמיטנעס

 ןשידיי ןופ ןדייל יד .ןוא םירופי .יד לעיצעפס ,רעירַאטעלַארּפ ןופ ןדייל
 : : - ,קלָאּפ

 רעבמעטּפעס ןט10 םעד טריטַאד ,טיהעגפיוא ךיז טַאה סַאװ ,ווירב ַא

 רעטעברַא עשידיי םעלבַָארּפ םוצ גנויצַאב סטַאטשלעדע ףיוא טקעד ,2

 / .הביבס עשידיי ןוא

 טימ ןימאמ-ינא ןשירַאטעלַארּפ ןשידיי ןייז סיוא טקירד טַאטשלעדע דוד

 | : רעטרעוו יד

 ןעז ,רעדניק-טכענק עשידיי ,(.ב .ח -- רימ ןפרַאד) רימ ןלָאז..,

 ןשיוצ טכיל ןוא טייקיטכערעג ןופ ןפיצנירּפ עכיוה יד ןטײרּפשרַאפ

 ןעײטשרַאפ רימ ,םיא ןענעק רימ תמחמ ,קלָאפ ןכעלקילגמוא רעזדנוא

 ןוא ןבערטש ןייז ,ןדייל ענייז ןסייוו רימ ,ןליפעג ענייז ,רעטקַארַאכ ןייז

 קיעפ ןטסעבמַא רעבירעד ןענייז ,רעדניק ענייז ,רימ ..ןעגנונעפָאה ענייז

 -פיוא םיא ,ןקריוו וצ ,רעקלעפ עלַא ןופ ןטסכעלקילגמוא םעד ,םיא ףיוא

 ַא וצ ןעװעג טלָאװ ייוו ןוא ךָא זַא .ןקיטומרעד וצ םיא ןוא ןרעלקוצ

 -רַא ןלָאז (.ב .ח -- ןסקַאז-ָאלגנַא) רענַאקירעמַא .יד ןעוו ,עדנַאגַאּפַארּפ

 ,(.ב .ח --- ןסקַאז-ָאלגנַא) רענַאקירעמַא יד ןשיוװצ ןדיי יד ,ןדיי ןשיווצ ןטעב

 | ...רענעילַאטיא יד ןשיווצ ןסור יד ,ןסור יד ןשיווצ רעזעניכ יד

 -ןָאקמוא עקירעיורט ַא רַאפ סָאװ ,קיגָאל עמערָא ןַא רַאפ סָאװ ,ָא,

 -סטייהיירפ ןוא ןרענַאיצולָאװער עלַאנַאיצַאנרעטניא רַאפ ץנעווקעס

 -ַאב ַא ,טעטילַאנַאיצַאנ עטמיטשַאב ַא עיצולָאװער יד ןעד טָאה !רעפמעק

 עריא טלעװ רעד ןופ רעקלעפ עלַא טינ ןעד ןענייז ? ךַארּפש עטמיטש

 טסעז ... ךַארּפש ריא עטקירדרעטנוא עלַא ןופ ןכַארּפש יד ןוא ? רעדניק

 ,טסליפ וד ,רעדורב ןטכעלקילגמוארַאפ ןייד ,ןשטנעמטימ ןטלגָאוװרַאפ םעד

 גיוא ןייז ...ןפלעה םיא טסייג וד ןוא ,ףליה וצ ןעמוק םיא טספרַאד וד זַא

 טכער ַא רַאפ סָאװ !ליפעג-ןשטנעמ ךָאנ טרַאג ץרַאה ןייז ןוא טכיל טכוז

 ןטנלע םעד ןופ וטסלָאז סָאװ רַאפ ? םיא ןופ ןרעקוצּפָא ךיז וטסַאה
 ?טפנוקוצ רעקיטכיל ,רערעסעב ַא ןופ גנונעפָאה עטצעל יד ןביױרקעװַא

 םעד ןשעלרַאפ וצ ןגיוא ענייז רַאפ שינעביולרעד יד ןבעגעג ריד טָאה רעוו

 וצ טריסערדַא זיא ווירב רעד) 7 גנוטכײלַאב ןוא גנורעלקפיוא ןופ לקַאפ

 .(ןהֵאק לַאכימ
 טַאטשלעדע ןיוש טייג ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס םייב קידנביירש
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 -ָאק ַא ןופ יו ,דיחי ןופ גנוײרפַאב יד זַא ,םענַאב ןקיטכיר םעד ןופ סױרַא

 טייהיירפ ןייק ןגירק טינ ןעק רענייק .גנוײרפַאב-ןיײילַא ןייז זומ ,וויטקעל

 ןרענָאיצולָאװער ןוא ןסיוו ןופ שטנעמ רעד ,רעטרעלקעגפיוא רעד .הנתמב

 ,רעדירב ענייז ןופ ןפיױלטנַא וצ טכער עשילַארָאמ ןייק טינ טָאה ןביולג

 ןעגנערב טעװ רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןסַאמ יד ןשיווצ טעברַא ןייז רשאב

 ַא עיצולָאװער יד ןעד טָאה םערָאװ .עיצולָאװער רעד רַאפ ןצונ רעמ

 עטמיטשַאב ַא -- רעטכיד רעד טגערפ -- טעטילַאנָאיצַאנ עטמיטשַאב

 ? רעדניק עריא טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא טינ ןעד ןענייז ? ךַארּפש

 טליפעג ןבָאה סע ףיט יװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןעוועג ןענייז סע רעווש יו

 עקיטסייג יד ןעוועג ןענייז סע םערָא יו ,רעטכיד:-ןרענָאיּפ יד תוירחא יד
 ןענעייל --- ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ הביבס רעשידיי רעד ןיא תוחוכ

 זיא טייצ רענעי וצ,, :(1916 ,ץרעמ ,"טפנוקוצ ,) יקסװָאנַאי .ש ייב רימ

 ,גנוגעװַאב רעד ןופ רעיוב יד ןופ רעקיצנייא ןייק טעמכ ןעוועג טינ

 ,בוח ןסיורג ןייז יו ,שרעדנַא סָאװטע ןעניז ןיא טַאהעג טָאה רעכלעוו

 ןעועג זיא סע ..עטקירדרעטנוא ןוא עטנלע יד קידלוש זיא רע סָאװ

 ןכלעוו ןיא דָאירעּפ רעד ,גנוגעווַאב רעזדנוא ןופ דַאירעּפ רעטשרע רעד

 סע .ףרּוװרַאפ ןוא ארומ ןָא ,רעטיר רעתמא ןַא ןעוועג זיא רעוט רעדעי

 ןייק ,ןנעל ךעלנעזרעּפ ןייק ייז ןופ םענייא ןייק רַאפ טריטסיזקע טינ טָאה

 סע טפור ,קירוצ ףיוא קידנקוק ,1916 ןיא "..קילג רעכעלנעזרעּפ

 ןופ טייצ רעשיטנַאמָאר רעווַיַאנ רענעי ןופ טסייג רעד , ןָא יקסווָאנַאי .ש

 ""גנוגעוַאב רעד

3 

 עיצולָאװע עשירעלעטשטפירש ,עטסקינייװעניא ןַא ןַארַאפ זיא סע

 זיא סע ץרוק יװ .רעטכיד עשירַאטעלַארּפ יד ןופ גנַאג ןשיטעַאּפ םעניא

 ,ןרַאװעג טקַאהעגּפַא ךיג ןענייז סנבעל ערעייז לייוו ,גנַאג רעייז ןעוועג טינ

 .תוגרדמ עגעדיישרַאפ טגָאמרַאפ ןפַאש רעייז טָאה

 ןימ םעד וצ .עדַאלַאב-ןרערט עלַאטנעמיטנעס יד טמוק טשרע וצ

 -טכיל יד , סדלעפנעזָאר סירָאמ ,"ןַארג ר"ד , סטַאטשלעדע דוד טרעהעג

 ַא סלַאטיּפַאק) "טעב-עברעטש ןפיוא,, סרעװַאשוװָאב ןוא "ןירעפיוקרַאפ

 ַאזַא רעטכיד ערענָאיצולַאװער וצ טמוק יװ :ןשודיח ךיז ןעק ןעמ .(ןברק
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 עיינ עלַא זַא ,גָאט וצ טנייה ןסייוו רימ ? ןביירש רעגייטש רעשידַאמטלַא

 עדַאלַאב-ןרערט יד ;ןעמרָאפ ערעטלע ףיוא ןרַאּפשנָא ךיז ןזומ ןעמרָאפ

 -ַאב-ליֹוו יד זיא'ס .סוחי ןטסָארּפ םגה ןטלַא ןַא ןוא רוקמ ַא טגָאמרַאפ

 ,שינעעשעג רעתמא ןַא וצ טציּפשעגוצ זיא סָאװ ,עדַאלַאב-ןסָאג עטנַאק

 -ןעזָאר סירָאמ ייב ןה .שינעעשעג רעתמא רעקידטשרמולכ ַא וצ רעדָא

 סָאװ ,רעדיל רימ ןעניפעג ןרעװַָאשװַאב ןוא ןטַאטשלעדע ייב ןה ,ןדלעפ

 .ןדַאלַאב"ןפַאג יד ןופ רעגייטש ןפיוא ןבירשעג ןענייז

 ,ןָאדנָאל ןיא טּפױהרעביא ,טעטש עלעירטסודניא ,עסיורג יד ןיא

 טגעלפ ןעמ סָאװ ,דילסקלַאפ ַא ןופ חסונ ַא ןעמוקעגפיוא זיא ,רעטסעשטנַאמ

 יד ןיא ,ןלַאטרַאװק-רעטעברַא עמערָא יד ןיא ,קרעמ ,ןסָאג יד ףיוא ןעגניז

 עקירעדינ יד ןופ טסעטָארּפ רעד קורדסיוא םוצ ןעמוק טגעלפ ןדַאלַאב

 טושּפ-טסַארּפ ןעמ טָאה טפָא .ןסַאלק ערעכעה יד ןגעק ןטכיש עלַאיצַאס

 ,קילגמוא ןַא ,לשמל ,סעיינ לקיטש ַא תורוש עטמַארגעג ןיא ןעגנוזַאב

 ,סעמעָאּפ עוויטַארַאנ עלַאטנעמיטנעס ןעוועג ןענייז סָאד .ןעשעג זיא סָאװ

 ,סעדַאלַאב-ןסַאג יד טריזירעטקַארַאכ סע סָאװ .סרעּפַאצ-ןרערט שממ טפָא

 .קסעטָארג ןוא טייקידאמזוג ,קורדסיוא ןופ טייקפרַאש ַא לָאמ טפָא זיא

 ןבָאה ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רעטכיד עלַאיצַאס עשידיי יד

 םערָאפ עשיטעַאּפ ןוא ןעגנודנעוו יד ,"ליטס ,, םעד ןעמונעגרעביא יוװ ױזַא

 ךיוא לָאמ ןייא טינ יז רעבָא ,םערָאפ-עדַאלַאב רעוויטימירּפ רענעי ןופ

 רָאנ ,חסונ רעװַאברַאקס רעטלַא רעד טצונעג טרעװ בור'ס .ןביוהרעד

 -ַאש רעתמא ןופ קנופ ַא ייז ןופ סױרַא ךיז טסייר ןוא ףיוא טכיול גנולצולּפ

 ,גנונָאמ ןוא גנופ

 עלַאיצָאס ַאזַא זיא (1892) "ןברק ַא סלַאטיּפַאק , סרעװָאשװַאב ףסוי

 וצ טָאטשנָא רָאנ .םערָאפ עשיריל-שיטַאמַארד ַא טגָאמרַאפ יז ,עדַאלַאב

 ןַא טכַארבעגסױרַא טרעװ ,שינעעשעג רעקילַאמנייא ןַא ןופ ןלייצרעד

 -רעטעברַא יד .ןבעל ןכעלקריוו ןופ גנוניישרעד עלַאיצַאס עניײמעגלַא

 :טסעטָארּפ ןופ רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנע עדַאלַאב

 ,ןגָאלק וצ ףיוא טרעה ,ַא ,ןענייוו וצ ףיוא טרעה ,ַא

 ! סיוט סעד ןענעגעגַאב קיאור צנַאג ךימ טזָאל ןוא

 ןגָארט טינ רעמ ןעק ךיא ,ןענייוו רעייא טפלעה סָאװ
 .טיונ ןוא רעגנוה סעד ,ןצרעמש יד ,ןדייל יד
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 ןענייז ייז ,רעטרעוו עקידװעגָאז עטסָארּפ ןדָאלַאב יד ןגָאמרַאפ ללכב
 ,ךיילגוצ שיטַאמַארדָאלעמ ןוא שיטַאמַארד

 | 4 יב

 וצ רעטכיד עלַאיצָאס יד טריפ טייקפייר רעשירעטכיד ןופ הפוקת יד

 ןרעדליש םוצ ,גנוטכיד-ךיא וצ ,רעכעלנעזרעּפ וצ ,ןַאט ןשיריל רעמ ַא

 ןײלַא זומ ,רעפמעק:סטייהיירפ רעד ,רע םערָאװ ,דיחי ןופ .קִיָארעה יד

 ,טרעשַאב םיא ןענייז סָאװ ,ןדייל ןוא םירוסי ןגָארטסױא ןענעק

 : ןריֹווװושעג ןבָאה רעטכיד עלַאיצָאס יד

 ךרע עדנדייל יד ןזומ רימ רעדירב
 ! ןעיירפַאב ןרערט ןופ ,ןטייק ןופ

 ("רעירַאטעלָארּפ ןשידיי םוצ, טַאטשלעדע .דוד)

 : רעטעברַא יד ןפורעג ןבָאה ייז

 ! ןגיוא יד טנפע ! ףיוא טכַאװ ,ןיוש טגָאט סע
 | | טכַאמ .ענרעזייא רעייא טנעקרעדי

 (טַאטשלעדע דוד)

 עתמא רעייז .רקשה-םלוע םעד טכַאלעגסיוא רעדיל לייט ןיא ןבָאה ייז

 ."קיריל-ךיא; רעד ןיא טשרע רעבָא ייז ןכיירגרעד הגרדמ עשיטעַאּפ

 ןיא רעוועג ןעמעלַא ךָאנ ןענייז רעדילקעוו ,סעריטַאס ,רעדיל-טָאּפש

 סעו .טײקידרעּפָאה רערעטנומ ןופ ליפעג ַא ןופ סױרַא ןסקַאװ ייז .ףמַאק

 ןענייז רעוועג םינימה לכ ןעוו תופוקת ןוא ןטַײצ ןַארַאפ רעבַָא ןענייז

 ןופ ןגָאזּפַא טינ ךיז טסנעק וד לייוו --- טסייג וד .קיטכעמנָא ןוא ּפמעט

 טפַארק יד טביילב ןביולג ןרענָאיצולָאװער ןופ חוכ רעד .ףמַאק ןטכערעג
 -רַאמ ןוא השודק ןופ הגרדמ יד זיא סָאד .ןגיזַאב טינ ןעק אנוש רעד סַאװ

 ןויסנ ןטצעל םעד יװ ןענעק זומ רענַאיצולַאװער ר רעד סָאװ ;טפַאשרעריט
 ,ןכיירגרעד

 ,ןירעד טײטשַאב גנוטכיד סטַאטשלעדע ןוא סרעװַָאשװָאב ןופ חוכ רעד
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 "טלַא יד ןעמונעג קיליוויירפ - 'ךיז ףיוא .ןוא ןעמונעגפיוא - ןבָאה ייז סָאװ
 יי ןתובייחתה עלַארָאמ עיינ ןוא עקיביײא

 ,םזישַאפ ןרעטנוא שטנעמ רעד טָאה טרעדנוהרַאי ןטס20 ןיא טשרע

 עלופ יד טליפרעד ,ןעמישזער עשיטילַאּפ ערַאטילַאטַאט רעטנוא ללכב ןוא

 טסעמרַאפ רעייז ןיא טקעטשעג טָאה סָאֹװו ,גנורעדורעצ ןוא טסגנַא

 ,דיחי ןיא עקיטרַאנגײא סָאד ןקעמוצּפָא ווּורּפ םעד ךיז ןלעטשוצנגעקטנַא

 ןעגנוגייצרעביא ענייז ןוא ,ןײזטסּוװַאב ןייז ,תובישח עכעלשטנעמ ןייז

 ,לוטב טרָאד טרעוו ךיא ןיימ,, ןפורעגסיוא טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ ןעוו

 ןיא ןשטנעמ םענופ יירשעגייוו רעד ןעוועג סָאד זיא "ןישַאמ ַא רעוו ךיא

 טייצ ענעגייא רעזדנוא :עיצַאזיליוװיצ .רעלעירטסודניא רעיינ ַא ןופ םעלק

 עשיגַארט רעמ 'דס ַא ,ןשטנעמ ןרַאפ תונויסנ ערערעווש ךָאנ טכַארבעג טַאה

 עקידנרעטישרעד ןוא

 זיא ןרעװַאשװָאב ןוא ןטַאטשלעדע ןופ גנוכיירגרעד עטסערג יד

 "יירפ ןופ טלַאטשעגיםירופי סָאד טכַארבעגניײרַא ןבָאה ייז סָאװ ,ןעוועג

 רעד אקווד טינ ,ןדַאקירַאב ףיוא שטנעמ רעד ' אקווד טינ .רעפמעק"סטייה

 ןבעל ןייז סָאװ ,רעפמעקד סטייהיירפ רעד רָאנ ,"רענַאמ, ןוא "רעקעוו,

 ,ןדייל ןופ געוו ַא זיא

 רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס רעטכיד רעלַאיצָאס רעשידיי רעד

 יד רַאנ ,טייקנייש ,קילג ןסיז ,עֿביל טיג טגניזַאב סָאװ ,רודַאבורט .רעיינ

 עצנַאג ןייז .רעפמעק-סטייהיירפ ןופ ןדייל יד ,ןרָאצ ןוא טומ םעד ,עילָאד

 .עשיטנַאמָאר-רעגָאיצולָאװער ַא זיא טּפַארק-סגנולעטשרַאּפ עשיטעַאּפ

 עשיגַארט ןייז זיא ,רעפמעק-סטייהיירֿפ םעד סיוא טנכייצ סע סָאװ סָאד
 םיא וצ ֹוצ טינ ןעייטש סע ,הנחמ ַא ןופ רענייא טינ זיא רע .טײקנײלַא

 סָאװ ,סָאד רָאנ ,טגניז רע ןעמעוו ןגעוו ןוא ןעמעוו רַאפ ,ןענַאילימ ןייק

 רעד .ייז ןופ טיײלנַאב טינ ,ןײלַא טפָא טייג ןוא סיױרַאפ יז טייג רע

 ןייז .גנֹוגַאװ רעסיורג ןייז ןיא שטנעמידיחי רעד זיא רעפמעק-סטייהיירפ

 סע ידכ ,ערעדנַא רַאפ טכיל עטסקינייװעניא .סָאד יװ ןעניד רָאנ ןַאק גיז

 יז דוֿכ רענעגייא רעד ןרעוװ טקעוועגפיוא ןענעק ענעי :ייב ךיוא לָאז

 | .גנולפייווצרַאפ ןוא טָאּפש ןופ ןדייל ןרעהפיוא ןלָאז

 דייל ןוא צרעמש ןוא דיירפ ןיא טפמעק רע

 ...ןגיִז וצ קידנעקנעד טינ :



 ןעק רע סָאװ ,םעד ןיא טינ טײטשַאב גנונױלַאב עטסכעה סרעפמעק םעד
 םענעגייא ןייז ןופ ןוא געט ענעגייא ענייז ןופ טײקטרעשַאב רעד ןיא ןגיז

 "יירפ יד ןענייװַאב טעו טיוט ןייז,, זַא ,ןײזטסּוװַאב םעד ןיא רָאנ ,ןבעל
 "ןיילַא טייה

 ןרעווש ןייז ןיא זַא ,טפָאה רע סָאװ ,םיא רַאפ רשפא זיא טסיירט ןייז

 ןוא ןעמערָא ןרַאפ תוירחא סיורג רעפמעק רעד טגָארט געוו ןקינײלַא
 ,קלָאפ ןקידנדייל

 :טַאטשלעדע טביירש

 ,עסיז יד גנונעפַאה יד רימ ייב טינ ביור
 : טוט ןיימ רַאּפ טונימ ַא גנונעפָאה עטצעל ןיימ
 הסיפת ןייז ןכערבעצ טעװ קלָאֿפ סָאד יוװ ןעז

 .טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןעײרּפַאב ךיז טעװ ןוא -

 ,טַאטשלעדע ןוא רעװַאשװַאב יו ,רעטכיד עלַאיצַאס יד ןופ טפַארק יד

 ץיגַארט יד ןוא סָאטַאּפ םעד לָאמ טפָא ןענעק ייז סָאװ ,ןירעד טײטשַאב
 .ןדייל סדיחי ַא ןופ גנוטלַאטשעג יד ןבעג ףמַאק ןלָאיצַאס ןופ

 -ָארּפ םענופ ןדייל יד זַא ,ןעשעג ױזַא זיא טַאטשלעדע דוד לַאפ ןיא
 סרעטכיד ןיא ןרָאװעג טריציפינָאזרעּפ יװ ױזַא ןענייז סַאלק ןשירַאטעל

 ןיא ןרָאװעג זיא טַאטשלעדע דוד .ןבעל ןלופסנדייל ןשידיחי םענעגייא

 רעכלעוו .טלַאטשעגילרוג ןימ ַא רעטעּפש ןרָאי ףיוא ךיוא ןוא טייצ ןייז

 ןעגניז עטּפשמרַאפ ןלָאז רעדיל ענייז זַא ,טנידרַאפ סע ךיז טָאה טעֶאּפ

 טָאה ןעמ ןעוו ןעמורברעטנוא ייז ןלָאז ןרענָאיצולָאװער ןוא ,תוסיפת יד ןיא
 םעד ןיא תונורכז סקיווייל .ה) עיצוקעזקע רעד וצ עטנעָאנ ערעייז טריפעג

 יד ןרעדנּוװַאב וצ זיא סע .(1953 ,קרָאי-װינ ,"ךוב טַאטשלעדע דוד;
 טָאה יקסוועשטניוו סירַאמ רעטלַא רעד רעכלעוו טימ ,עביל עקידנריר

 ןייק ןעמוקעגנָא ויא 1909 רעבמעטּפעס ,ןטַאטשלעדע דוד ןגעוו ןבירשעג
 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,רעדיל דנַאב ַא סטַאטשלעדע קרָאידוינ

 יקסוועשטניוו טריטידעמ .ןָאדנַאל ןיא "דניירפ-רעטעברַא, גָאלרַאפ םענופ
 יקסוועשטניוו .(1909 ,רעבמעטּפעס ,"טפנוקוצ ,,) טַאטשלעדע ןופ לרוג ןגעוו

 ."לערַאקסַאּפ , =- םינָאדװעסּפ ןטבילַאב ןייז טימ ןָא םיא טפור
 ןבעגעג טָאה ןבעל סָאד ןכלעװ ,לערַאקסַאּפ רעקנַארק רעמערָא;
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 ןעז וצ טבעלרעד טינ טָאה ,םירוסי ליפ ױזַא ןוא ןדיירפ קינייװ ױזַא

 ייס ,ץַאז םעד ןיא ייס ,גנוָיצַאב רעדעי ןיא ןייש -- דנַאב םענייש ןזיד

 "רעד טינ סע טָאה רע .דנובנייא םעד ןיא ייס ,ריּפַאּפ ןוא קורד םעד ןיא

 טימ לופ ,טסורב (ר)עקידנרעצסיוא ,(ר)עקנַארק ַא טימ טָאה סָאװ ,רע ,טבעל

 טָאה טײקנַארק ןייז סָאװ ,םינּפ ַא טימ ;עביל (ר)עדנבעלַאב (ר)עטנוזעג

 -עג טיר רעמ ץלַא טָאה סוזמַאיזוטנע ןייז ןוא טכיילבעגסיוא רעמ ץלַא

 ןגָאז ,רע --- ,טנַאה (ר)עזָאלטּפַארק (ר)עכַאװש ַא ןיא רעדעפ ַא טימ ; טברַאפ

 ,םירוסי ןיא קידנטסוה ןעגנוזעג גוצ-םעטָא ןטצעל ןזיב ױזַא טָאה סָאװ ,רימ

 ןייז ןעז וצ טבעלרעד טינ טָאה רע ;טבעלרעד טינ עדיירפ עזיד טָאה

 .טיוט סטַאטשלעדע רָאנ רָאי 18 ןענישרעד זיא דנַאב רעד ..."קרעוו
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 ןיא ןה ,ןבעל ןיא ןה דיישרעטנוא רעקידנטײדַאב ַא ןַארַאפ זיא סע

 טַאטשלעדע דוד .רעטכיד-ןרענַאיּפ עדייב ןופ גנובַאגַאב רעשיטעַאּפ רעד

 רע ;טרינילּפיצסיד רעמ ןעוועג ריפפיוא ןוא םענַאב ןצנַאג ןייז ןיא זיא

 ןוא טפַאשיײרטעג רעסיורג ,טייקלדייא ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג זיא

 ןיא טייקשירטנעצסקע םוש ןייק ןעוועג טינ זיא סע .,םזילַאעדיא ןטכע

 טגַאמרַאפ טָאה רע .םעהָאב ַא ןעוועג זיא ןגעקַאד רעװָאשװַאב .םענַאב ןייז

 עטוליּפ יד ןענַאטשרַאפ טינ ןוא טסּוװעג טינ טָאה רע ,תואצמה ענדָאמ

 | ןבעל ןשיטקַארּפ ןיא ןתוירחא

 סעּפע .טרָא ןַא ףיוא גנַאל ןטלַאהפיוא טינ ןפוא םושב ךיז ןַאק רע,

 דימת טכוז המשנ ןייז .רעטייו ןוא רעטייו ץלַא טפַארק ַא םיא טיצ

 טביירש רעטרעוו יד ."סעסיורג ךעלנייוועגרעסיוא ,סנביוהרעד ,סכיוה סעּפע

 סע .(1911) ןהָאק לאכימ דניירפ רעטנעָאנ ןוא ףַארגָאאב רעטשרע ןייז

 סרעװַאשװָאב ןיא טײקשיטַאכיק ןָאד ַא ןוא טײקרַאזיב ַא ןַארַאפ ןיא

 ריפסנבעל ןוא גנוטלַאה
 .עיזעַאּפ-טלעװ רעד ןיא טנוװַאהַאב טוג ןעוועג זיא רעװַאשװַאב ףסוי

 ,ריּפסקעש ןופ רעטעלב רעקילדנעצ ןרימַאלקעד ןוא ןײגמורַא טגעלפ רע

 -ַאברעדנּוװ ןייז .קינייװנסױא ףיוא ןַאמטיהוו טלָאװ ןוא ןַאטלימ ,עטנַאד

 .(ןהָאק לאכימ) ןעמוקעג ץונ וצ קרַאטש ָאד םיא זיא ןורכז רער
 ןופ רעייטשרַאפ רעטוג ןוא עיזעָאּפ-טלעװ רעד ןופ רענעק ַא יװ
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 ןבָאה לָאז רעװָאשװַאב .זַא ,ןביולג .םיוק ןעמ ןָאק רוטַארעטיל רענייש .רעֶד

 ךיז ןסיײר ןייז .ןכיירגרעד ענעגייא ענייז ןופ ןדירפוצ ןצנַאג ןיא ןעוועג

 רעװָאשװָאב טָאה ךָאד .טסיזמוא ןעוועג טינ רעבירעד זיא רעכעה ןוא רעכעה

 ןעלקיװטנַאסױרַא טנעקעג .טינ גנובַאגַאב .רעשיטעַאּפ רעטסערג ןייז ַײב

 ןיִא ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשקנעב עלַא ןוא ןטייקנייש ענעגרַאברַאפ עלַא ךיז ןופ

 רענעי ןיא עיצקיד רעשיטעַאּפ רעד ןופ דמעמ רעמערָא רעד .טבעלעג םיא
 : | ,רעטש רעטסערג רעד ןעוועג זיא טייצ

 ,רעװַאשווָאב סָאװ ,קורדנייא םעד ןרעדנּוװַאב וצ רעבירעד זיא סע

 עשידיי רוד ןצנַאג ַא ףיוא טזָאלעגרעביא ןבָאה ,טַאטשלעדע יװ .טקנוּפ

 ,רעלופטנעמַארעּפמעט ןייז ,.: יִוזַא 1936 ןיא ןעזייר םהרבא טביירש .ןטעַאּפ

 ,טייהיירפ וצ ףור ןייז ,רעקירדרעטנוא ןגעק טסעטַארּפ רעקיטולבסייה

 -- ללכב עכַאװש ןוא עמערָא יד וצ ,סעקינשַאּפערָאה יד וצ ליפעגטימ ןייז

 ןפַאש סרעטכיד עקיטנייה ןגעמ .טנייה זיב זדנוא טריר ןוא זדנוא טקעוו

 ַא טימ וליפא ןוא םערָאפ רערענעש ַא ןיא .,ךַארּפש .רערעכייר .ַא ןיא

 יד ןיא ץלַא ךָאנ ןעגנילק רעדיל סרעװָאשװָאב ףסוי --- טלַאהניא ןרעיינ

 ןלעו ןוא רוד ןקיטנייה ןופ רָאכ םעד ןיא ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ ,רעדיל

 רעט3 ,"עמיטש רעטעברַא עִיירפ,,) ."תורוד עטייוו יד ןיא ןעגנילק; ךָאנ

 : יי 1936 ,רַאונַאל

 ןגעוו גנוצַאטּפַא ןייז ןיא סױרַא טכער טימ טביוה ןעזייר םהרבִא .

 ןוא ןעעדיא ערענָאיצולָאװער ןוא עשיטסינַאמוה . יד רקיעב ןרעװַאשָאב

 יי ,טסעטָארּפ ןלַאיצַאס ןופ ןעגנומיטש יד

 : עדַאלַאב רעלַאטנעמיטנעס רעד טימ ןָא טביוה רעװַאשוװָאב ףסוי -
 םזילַאטנעמיטנעס רעקיזָאד רעד ."רערט ַא זיא תוא רעדעי סָאװ דיל סָאד;

 יד .עזָאױּפ ןייז רַאפ ןוא קיריל ןייז רַאפ קיסַאּפ טינ ןפוא םושב .זיא

 ןעוו .טלַאמעד טשרע ךיז ןזייו רעטכיד םעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עתמא

 ןרעװ טלָאמעד .גנוריזילַארָאמ ןוא רסומ ןשיטעָאּפ ןופ ךיז .טיײרפַאב רע

 םעד ןפורסיורַא ןענעק ןוא ,"רעטרעוו-ןעמַאלּפ, תמאב רעטרעוו ענייז

 ,םַאלפ-טייהיירפ םעד ייז ןיא ןקעוופיוא ןוא ןשטנעמ ייב טסייג ןשילעבער

 ןרעהרעד טמענ רע ןעוו טקרַאטשעג טרעװ רעטכיד רערענַאיצולַאװער רעד

 "תונמחר יד ןופ ךיז טיײרפַאב ןוא "ךיא , םענעגייא ןייז ןופ לוק סָאד

 1 .ןרערט
 : ןטקעּפסַא יירד טגַאמרַאפ גנולקיװטנַא עקידרעטיייוו סרעװַאשוָאב = |
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 רעד ...ןליפעגרָאפ עסיורג ןוא ןעגנונעּפָאה עסיורג ןופ רעפסָאמטַא יד (א

 רעד ןיא ןביולג רעטצענערגַאבמוא ןוא רעטליטשעגמוא ,רעטמיוצעגמוא

 ןגעק "ךיא , ןכעלשטנעמ ןופ טלַאװער רעד (ב .(רעדנעלסיוא .נ) טפנוקוצ

 סָאד (ג ןוא עיצַאזיליוװיצ-ןישַאמ רעד ןופ טפַארק רעקידנסױטשּפָא רעד

 רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנוכיירגרעד יד ןוא טייקשירעפעש יד ןעגניזַאב

 עשיטעַאּפ ןוא ףור ,גנַאזעג ןרָאװעג סָאד זיא ןרעװָאשװָאב ייב .טעברַא
 .(יקצַאטסַאלַאיב .י .ב) גנוקעלּפטנַא

 עטסכעה ןייז רשפא זיא "קלָאפ םוצ גנַאזעג ַא, דיל סרעװַאשװָאב

 וצ םיא ןריפ קלָאפ ןגעוו סעיצַאטידעמ ענייז .גנוכיירגרעד עשיטעָאּפ

 ןופ טפַארק עשירעפעש עסיורג יד ןוא טעברַא ןופ הכרב יד ןעמענַאב

 ןוא גנּוװש ןשינַאמטיהוװ טלָאװ ַא רע טכַײרגרעד דיל םעד ןיא .ןשטנעמ

 עמייהעג ַא ּוװ ץעגוע דימת ןבעל סָאד טָאה ןרעװַָאשװָאב ייב רַאנ .םעטיר

 עמייהעג ןוא גנובעלרעביא עשיגַארט עתמא יד .טיוט טימ טייקנדנובעג

 -ײרַא טינ טעוװ רע סָאװ ,סָאד טינ זיא ןפַאש סרעװָאשװַאב ןיא טסגנַא

 ןענייז סָאװ ,ןדייל ןוא ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ערעווש יד ןגָארטרעב

 זַא ,טסגנַא ערעסערג ליפ יד זיא סע ,טרעשַאב ןשטנעמ-סטעברַא םעד

 ארומ ןייז .ןכערב ןוא ןבָארגרעטנוא קיטסייג ןשטנעמ םעד ןעק ןבעל סָאד

 ,טקיטכערַאב ןעוועג ןענייז ,ןסייוו רימ יוװ ,ליפעגרָאפ ןוא

 -.== רעמ ךָאנ .ןליוו ןייז טיוט יז ,ןשטנעמ ! םעד "טדניב,, טלעוו יד

 טסול יד -,ןעגנַאלרַאּפ ןייד טברַאטש קידנעגנַאלרַאֿפ

 ,רעליטש טרעוװ ןצרַאה ןייד ןיא

 ןרעוו ייֵז ,טפַאשדניירפ ןוא דיילטימ ןופ- ןליפעג ענייש יד ||

 ןרעליק ןוא רעליק צלַא

 טסנעק וד ןוא םייה ןייד ףיוא טסנעק וד

 ,ןקוק טינ ןשטנעמ ַא ףיוא

 קילב רעכעלדניירפ ןייד זיא טלַאק ןוא ןשַאלרַאֿפ

 ,ןקור ןייד זיא טמירקעג ןוא

 ..הומ ןַײד ןיא .טשרעה שינרעטצניפ ןוא

 ,םענייא ןדעי וצ ,ךיז וצ רעטרעוו ןענייז "רעדורב ַא וצ רעטרעוו

 טרעשַאב טרעוװו ןשטנעמ םעד .גנודמערפרַאפ ןופ טייצ ַא ןיא טבעל סָאװ
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 טגַאז -- רעטָאפ רעד ןוא טלעוו יד .טיוט יװ זיא סָאװ ,ןבעל ַא ןריפ וצ

 ,טײקשירַאג ןוא תורצ רָאנ טרעשַאב ןשטנעמ םעד ןבָאה -- רעװַאשװַאב

 -רָאטשעג ,ןצרַאװש ַא ןגנע ןַא שטנעמ רעד טריפ גנונעפַאה ןַָא ןוא

 | ."ןבעל םענעב

 ַא ןופ ליפעגרַאפ רענדָאמ ַא דיל סרעװָאשװָאב ןיא ןַארַאפ זיא סע

 ר עגנַאל טרעשַאב ןייז טעוו ןרעוװָאשװַאב סָאװ ,ןבעל "םענעברָאטשעג ,

 .ןזיילסיוא םיא טעװ טיוט רעד זיב ,ןריפ וצ

 רעװַאשװָאב טָאה שינעטנעקרעד עכעלשטנעמ ןוא עשיטעָאּפ יד טָא

 "עגנייא-טינ רעד זיא סָאד .סנגייא ןייז זיא'ס .טגרָאבעג טינ םענייק ייב

 ןוא דיחי ,רעקיצנייא ,שטנעמ ןייז וצ ןשטנעמ ןופ יירשעג רעטליטש

 | ,"ךיא , ןייז ,טײקיטרַאקיצנייא ןייז ןטיהפיוא

 ִא

 ערעייז ןיא שידָאמטלַא ןטעַאּפ יו ןענייז טַאטשלעדע ןוא רעװַאשװַאב

 -שּפיה ,עשיטקעלקע ןַא זיא קיטעָאּפ רעייז ; ןעמטיר ,ןסנַאנַאסַא ,ןעמַארג

 סָאװ ,תורצוא ענעגרַאברַאפ יד וצ וצ טינ טמוק ןוא טרעוװַאשזרַאפ ךעל

 -טיוא ױזַא יו טסּוװעג טינ ןבָאה ייז .אפוג ךַארּפשסקלַאפ רעד ןיא ןגיל

 ןייק ָאטינ רעבָא זיא סע .תורצוא-שידיי יד ןופ ןדָאב םעד ןרעקַאוצ

 גנופַאש רעייז רעטניה ןעגנובעלרעביא יד .המשנ רעד ףיוא רעװַאשז

 עגולק-קיליײה טפָא ןגָאמרַאפ רעטרעװ ערעייז ,עטשלעפעג-טינ ןענייז

 ,רעטכידיןרענַאיּפ ןופ ןעמָאנ םעד טכער ןלופ טימ ןגָארט ןגעמ ייז .תומימת

 גנונעפָאה יד סיוא ןטסלופ םוצ טקירד "טניוו םוצ,, דיל סרעװַאשװַאב .י

 : טימעג ןשירעטכיד סנעמעלַא רעייז ןופ ןרעגַאב ןוא

 ,לגילפ ענייד ףיוא ,טניוו ַא ,גָארטעצ
 ,ןעּפ ןיימ ןופ רעטרעוו עסייה יד
 ןביוא ןופ רַאשז יוװ צרַאװש ןענייז סָאװ
 ןעז רעייפ ןעמ ןעק ןטנוא ךַאד

 ,ןגָאלש רָאנ צרַאה ַא טסרעה וד ּווװ ןוא

 ,ןייֿפ רעדָא ןברַאדרַאֿפ טכעלש ביוא
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 רעטרעוו-ןעמַאלפ יד ןיהַא גנערב ָאז
 .ןײרַא צרַאה ןיא ףיט ייֵז זָאלב ןוא

 ,ןרָארֿפרַאֿפ טרָאד זיא טולב סָאד ביוא ןוא
 ,םי םעד טסקעװ וד יו סע קעוו ָאז
 ןכָאק סע ךַאמ ,ןדיז סע ךַאמ ןוא
 .סַאלפ-סטיײהיירפ םעד ףיוא טרָאד קעװ ןוא

 ןעועג זיא דיל-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ גנוטכיד יד
 ןַא סרעװַאשװַאב ןעוועג זיא סָאד ."קידנעמָארטש ,דנסילפ ,דנעילג ,סייה ,
 זיא ןרעװָאשװַאב ייב .ןייז ףרַאדַאב גנוטכיד יוװ עיציניפעד ענעגייא
 -לעדע ייב ,לוק עשירָאטער עכיוה סָאד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רעטפַא
 .טייקליטש ןופ לוק סָאד -- ןטַאטש

 תורוש עשיטעַאּפ עכעלרע ,עטוג סרעװָאשוװָאב ןוא סטַאטשלעהזע
 ןגרָאברַאפ טגיל ייז ןיא .טוג ןוא טכע רענרעק"העירז יװ ןביילב ןלעװ
 רעסיורג רעד ,עקירעמַא ןיא גנוטכיד רעשידיי רעיינ רעד ןופ גנַאגפיוא רעד
 רעזדנוא ןיא דָאירעּפ ןקידעפש ַאזַא ןופ גנוקעלּפטנַא רעד ןופ סנ
 ןטעַאּפ רעמ ןענייז רעװָאשװָאב ייס ,טַאטשלעדע ייס ,עדייב .רוטַארעטיל
 יד .סעמעַאּפ עצנַאג ןופ יו תורוש-רעדנוו עשיטעַאּפ"טכע עקיצנייא ןופ
 עקיצרַאה יד ןוא -- ןעגנוזעג רקיעב רעבָא ןעמ טָאה רעדיל-רעטעברַא
 .תורוש ענעטָארעג-טינ יד ןוא ענטעמַאה יד ךיוא טנוגינרַאפ ןבָאה םינוגינ
 : ןרעגַאב ערעייז ןופ תיצמת רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ,דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןדירפ

 ,דרע רעצנַאג רעד ףיוא טייהכיילג

 .טלעפעג ךייא יוװ דניירפ ךייא טבעל
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 ןעזייר םהרבא

 רעטוג ןוא רעביל ,רעקיצרַאה רעד רעמ ָאטינ .ןעזייר רעמ ָאטינ

 .ןעזייר םהרבא

 טייג סע זַא ,טליפעג רימ ןבָאה טבעלעג טָאה רעטכיד רעד ןמז לכ -

 שטנעמ ַא טקריוו סע -- םינושאר יד ןופ רענייא זדנוא ןשיווצ םוא .ךַאנ

 רעטכיד רעֶסיֹורג ַא יו רעמ ןעוועג זיא ןעזייר םערָאװ .רוד סעצרּפ ןופ

 -ידיי רעיינ רעד ןופ תובא יד וצ טרעהעג טָאה רע ,רעלעטשטפירש ןוא

 םעד טגיילרַאפ ןבָאה סָאװ ,סרעלעטשטפירש יד וצ ,גנופַאש-טרָאװ רעש

 טבילַאב יז ,תובישח ריא רַאפ ןפַאשעג ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןינב

 -רעגערט-ןקַאּפ ןופ לובג םעד ןופ יז ןבױהעגסױרַא ,קלָאפ םייב טכַאמעג

 .שממ רוטַארעטיל זיב יז טריפרעד ןוא רוטַארעטיל

 םיא טָאה ןילַא רעטכיד רעד ? ןפַאש סנעזייר ןופ ךות רעד זיא סָאװ

 סָאװ ,טשּפ רעד םעד ןופ זיא סָאװ ,לָאנַאיצַאנ-לַאיצַאס יו טריזירעטקַארַאכ

 ? ןטַײטַאב סע לָאז

 עלַאיצַאס ןופ רעגניז רעד ןעוועג ןָא בײהנָא ןופ זיא ןעזייר םהרבא

 רעד טימ ןוא םערוטש ןטימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ,ןוויטַאמ

 .טרעדנוהרַאי ןטס20 בײהנָא ןוא ןט19 ףוס ןבעל ןשידיי ןיא גנורעדורפיוא

 ןיא .רדנ ַא ןבעגעג ךיז ,רוד רעצנַאג רעד יװ ,טָאה רעטכיד רעגנוי רעד

 .רוד ַא ןופ רדנ םעד ןגעוו רע טדער "העובש יד , דיל ןייז

 ,ןבעגעג העובש ַא רימ בָאה ךיא

 ,ךיירפ ןייק ןוא קילג ןייק ןלעוװ טינ

 ןבעל ןיימ ןעמדיוו ןוא ןעקנעש רַאנ

 ..ךייל ןוא טנלע ןכעלשטנעמ סעד

 ,ןעגנַאגעג תוחמש ףיוא רעטעּפש ןיב'כ
 ,טשימעג ךיז טייל עכעליירפ טימ
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 ,ןעגנַאזעג ךיילג ייֵז טימ ןעגנוזעג
 .טינ ךָאד ןכַארבעג העובש יד

 "רַאפ תודיסח טָאה רעירפ תורוד עכעלטע טימ סָאװ ,רעטרעוו יד וצ -

 ןופ רוד רעד טָאה -- ,תובהלתה ,החמש -- ןבעל ןשידיי ןיא טצנַאלפ

 -עגוצ טייז ןייז ןופ טָאה ןעזייר ; הרוּבג .ךיוא ןבירשעגוצ טנוב ןוא הדירמ

 .טעטינַאמוה ,םימחר ןבירש
 א :

 "שידיי ןוא ןשידיי .ןופ םוחת רעד .טייצ עכעלרעדנּוװ ַא ןעוועג זיא'ס

 "רַא ןוא רעטעברַא עשידיי ןבירטעג טָאה טיונ ןוא טנלע ןשירַאטעברַא

 ױעשירַארעטיל-שיטילַאּפ רעיינ ַא .קיירטש וצ ןוא הדירמ וצ ןעיורפ-רעטעב

 ױעשירָארעטיל רעד .עיצַאמַאלקַארּפ יד .--- ןעמוקעגפיוא זיא רענַאשז

 ךיוא .גנולמַאזרַאפ-רעטעברַא עמייהעג יד ןעוועג טפַא טציא זיא "ןַאלַאס,

 יד ייב ןעגנוזעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעדיל ןבירשעג טָאה ןעזייר םהרבא

 יד, ,רעגייטש ַא יו ,דיל ַא ,רעדלעוו יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג

 ךיא רעבָא זיא יז ,עיצַאמַאלקָארּפ עשיטעַאּפ ַא ךות ןיא זיא ,"טנַאװ

 עיצַאמַאלקַארּפ טלײטעגּפָא טָאה סָאװ ,גנוטכיד ,רוטַארעטיל זיא יז ,רעמ

 ןרעװ וצ ןטימרַאפ רוטַארעטיל ענעמוקעגפיוא:יינ יד טָאה סָאװ ,דיל ןופ

 סָאװ זַא ,טכוד רימ ? גנוטכיד-רעטעברַא טָאטשנַא רוטַארעטיל-ןטַאקַאלּפ

 סָאד ,סנעזיר טימעג עשירעטכיד סָאד ןעוועג סע זיא ,ןענעזייר ךייש

 -שימייה ױזַא ךָאד ןוא עשידנובַאגַאװ ,עקירעיורט-קידרעפַאה ,עקידוועגניז

 ,טימעג עשיריל עטנעַאנ

 : טביירש ןעזייר

 ,גניז ,המשנ ,גניִז

 ,גנַאב רעדָא ךעליירפ

 ןדיל ַַא זיא ןבעל

 ...גנַאזעג זיא ןבעל

 ,גניז ,המשנ ,גניז...

 ,גנַאזעג טסייה ןבעל
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 ןייז טעװ ךָאנרעד ןוא

 ...גנַאלקרעדיװ רעד ןיוש

 ,טיונ יד ךיוא טגניז ,גנַאזעג זיא סָאװ ,ןבעל ַא ןופ רעייפ םעד ןיא

 טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד ;טעמוא רעכעלשטנעמ רעד טגניז ,טנלע יד טגניז

 טפַאהעג טָאה -- טייקרלימ ,גנילירפ ,ןוז רעטרעוו יד טַאהעג ביל ױזַא

 ןופ גנילירפ רעד -- טלעװ רעד ןופ גנילירפ ןשירַאטסיה ןסיורג ןפיוא
 ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא רע .גנויירּפַאב רעכעלשטנעמ ןופ ןוא רעקלעפ

 טעילוה ,טעילוה , יו ךָאנ דיל רעסָאװ .טָאכיק ןָאד ןייק ,רעמיורט רעוװיַאנ

 תונשקע יד טרעדלישעג ,שיטסילַאער ,םַאזיורג ױזַא טָאה "ןטניוו עזייב

 ? רוד םענעי ןופ הנומא עפיט יד ןוא

 ,טלָאװער ןופ טימעג םעד ןופ ןרָאװעג טגעװַאב ןעזייר זיא יאדווא ,ָאי

 רעמ ךָאנ רעבָא זיא רע ,רעדורפיוא ןלַאיצַאס ןוא טייקנדירפוצמוא

 ןשיריל ןוא ורמוא ןשירעלטסניק םענעגייא ןייז ןופ ןרָאװעג טקריװַאב

 ,ןלַאװק עפיט טגָאמרַאפ חסונ רעשיטעָאּפ סנעזייר ךָאנ טַאה םעד וצ .טימעג

 .טרענעג ןבעל ץנַאג ַא םיא ןבָאה סָאװ

 ןַא טַאהעג טָאה ןעזייר .דילפללַאפ סָאד ןעוועג סָאד זיא לכ םדוק

 סע .קיביײא טגניז קלָאפ סָאד ןוא ,טגניז קלָאפ סָאד יװ םעד רַאפ רעוא
 ןופ טָאג; םייב תבש יאצומ עמַאמ יד "טגָאזעג, ןוא ןעגנוזעג טָאה

 ןעגנוזעג טָאה'ס ,טַאטשרַאװ םייב רעדיינש רעד ןעגנוזעג טָאה סע ."םהרבא

 -רעדגיק ,רעדילליּפש ,ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענייז רעדילעביל .לדיימ סָאד

 ןכעלשטנעמ ןופ רעדיל ,ןעגנַאזעג עשיריל ןעוועג ןענייז רעדיל יד .רעדיל
 .טקַא רעקידריוקרעמ ַא ןעשעג זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רַאנ .ךיא

 ,הציחמ ַא יו ,טלעטשעג ךיז טָאה דיליךיא םעד ןוא דילסקלָאפ ןשיווצ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ,גנורעלקפיוא ןוא רסומ ןופ דיל סָאד --- דיל-ללכ סָאד
 ,טסעטָארּפ ןופ יירשעגסיוא רעד ,ץכערק

 ןוא רעשיריל ,רענייר רעד ןרָאװעג ןרָאבעגרעדיװ זיא ןענעזייר ןיא

 -פיוא יז זיא עטכע טרעטיילעג ַא ,עיזעַאּפ-סקלַאפ רעד ןופ חסונ רעטכע

 ..רעדילעביל ןופ תורוש עקידרעטיצ רָאנ ,עטושּפ יד ןיא ןענַאטשעג

 ןקלעוו ןוא ןכיילב סע

 ; ןעמולב יד רעטצנעפ סייב



 ,ןפורעג יז בָאה ךיא
 ...ןעמוקעג טינ זיא יז

 רעטצנעפ ןיא ןשיור סע
 ; ןגער ןופ סנּפַארט יד
 ,ןטעב טינ יז לעװ ךיא
 ...ןגערפ טינ יז לעװ ךיא

 ןצרַאה ןיא ןשיור סע

 ,ןרערט ענעטלַאהַאב
 ןדייר טינרָאג לעװ ךיא

 ...ןרעהרעד טעװ יִז ךַָאד

 טנעַאנ יװ -- ךָאד ןוא ,דילסקלָאפ ןופ תורוש יד ןענייז טייוו יו

 !דילסקלָאפ םוצ ייז ןענייז

 סָאװ ןעניז םעד ןיא רָאנ רעבָא ,רעטכיד-סקלָאֿפ ַא ןעוועג זיא ןעזייר

 טָאה הפוקת ןייז ןיא קלאפ .ןלַאװק עפיט סקלָאפ ןופ טּפעשעג טָאה רע

 ,"עקירעדינ , יד ןופ טכער סָאד --- טקעּפסַא ןלַאיצָאס ןיא ןענַאטשרַאפ ןעמ

 קורדסיוא םוצ ןעמוק ,טרָאװ םוצ ןעמוק וצ ןטכיש עטלװעַאב-לַאיצַאס

 ןעמוקעג זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא .קלָאפ ןופ גנופַאש רעד ןיא

 ,עלַא יד ;עכָאלעמלַאב רעד ,דניק סָאד ,רעטומ יד ,יורפ יד טרָאװ םוצ

 רעטכיד רעד טָאה ,טנַאה רעד טימ טּפוטשעגקעװַא טָאה ןבעל סָאד ןעמעוו

 דסח ,טּפַאשביל ןייז רָאג טעמדיוועג ןוא טנַאװ-חרזמ רעד ןיא טלעטשעג
 רעד ,דמלמ רעד ךיוא זיא עטלװעַאב-לַאיצָאס יד ןשיװצ .םימחר ןוא

 ןופ רָאנ טינ טסייג ןופ טַאירַאטעלָארּפ רעד -- ,דיגמ רעקידנרעדנַאװ

 .בוטשקרעוו

 קלאפ ;ןשטנעמ רַאנ ,עסַאמ םתס טינ ןעוועג ןענעזייר ייב זיא קלאפ

 .טסייג ןיא עמערָא יד טינ רעבָא ,עמערָא יד טײטַאב טפָא אלימב טָאה

 טכַאמ סָאװ ,בָאג ערעדנוזַאב ַא לָאמ וצ ,ןענעזייר טיול ,רָאג זיא טײקמערַא

 ךיוא רַאנ ,תמא םוצ רָאנ טינ דנילב ,דנילב טכַאמ תורישע תעב קידנעעז

 םיוב ןקיצנייא ןופ רעצישַאב רעד ..טלעו רעד ןופ טייקנייש רעד וצ

 לקנעי םייח אקווד זיא "םיוב רעד , גנולייצרעד רעד ןיא לטעטש ןיא
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 סרעדיינש םעד רשפא טלייט דמלמ רעקידלטעטש רעד רָאנ .רעדיינש רעד

 םיוב ַא ,"הדשה ץע םדאה יכ, ,טינ טייטש םערָאװ ,םיוב םוצ טפַאשביל

 םיוב רעד זיא ןגעקַא ריבג ןקידלטעטש ןרַאּפ ? ןשטנעמ ַא וצ ןבילגעג זיא

 ,ןקַאהעצ םיא לָאז ןעמ םיוב ַאזַא ,רע טגָאז ,םיוב רעליֹווו ַא, .תילכת עלַאג
 טסקַאהעצ וד סָאװ שודיח ַא זיא'ס ,ןצייה רעטניוו ַא ףיוא ןקעלק רע ןעק

 ."לקנעי םייח ,טינ םיא

 קלָאפ ןופ ןטכיש "עקירעדינ , יד ןיא דַארג זַא ,קידרעווקרעמ זיא'ס

 טייקירפ ערעסערג ַא ,עביל ,טייקכעלטנגוי ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא

 טכיש ערעכעהילָאיצַאס עדעי .ןליפעג עשידרע ףיוא טכער ןוא םענַאב ןופ

 ןופ ןיול רעד ןוא ףָארטש יד זיא סָאד .סוטַאטס ריא רַאפ סעּפע טימ טלָאצ

 -ןָאּפס ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא קלָאפ ןיא דַארג .,עיצַאזיליוװיצ רעדעי

 זיא ןפַאש סנעזייר ןיא .ןבעל ןופ גנוָאיַאב ןוא טייקשירעפעש ,טײקנַאט

 ,קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סָאד

 -גיא ןופ תילכת םעד ךיוא ןעגנולייצרעד לָאצ ַא ןיא טבײרשַאב ןעזייר

 -עווש ןופ קירבַאפ ַא -- קירבַאפ יד סע זיא לָאמ ןייא .עיצַאזילַאירטסוד

 רעדניק עקידלטעטש יד ןופ לכייט סָאד קעװַא טביור סָאװ -- ךעלעב

 רַאפ ךעלביולגמוא ,עינָאריא עניד ַא .רעצ ןוא ךיור רָאנ טגנערב ןוא

 עירטסודניא ,טּפַאשנסיװ ,קינכעט רַאפ ץרא-ךרד ןקידאמזוג ןופ טייצ רענעי

 עשינעזייר לייט ךרוד טמענ ,עיצַאזיליוויצ טסייה סָאװ ,ץלַא רַאפ ללכב ןוא

 םהרבא , גנולייצרעד רעד ןיא עטָאלב עקידלטעטש יד .ןעגנולייצרעד

 טפלעה יז --- לטעטש ןיא עיצקנופ עלַאיצַאס ריא ךיוא טָאה "רעטסוש רעד

 .תובישח עכעלשטנעמ םיא טיג ןוא קינטוטַאל-רעטסוש ןעמערַא םעד ןזייּפש

 טימ סרעבױז-שילַארָאמ ,סקיטכיצ ַא טניישרעד לטעטש עשידיי סָאד

 ענייז ןוא רעצ ןייז טימ ,טייקכעלשטנעמ ,טייקנדײשַאב ,טײקמערָא ןייז

 םעד טצַאשעגּפָא טינ ןעמ טָאה טייצ קיטש ַא ,ןענױשרַאּפ עשילרעטסיוא

 הסיסג ןייז ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ .ןבעל םענעי ןופ טימעג סָאד ,חסונ

 טָאה טזָאלעגסױא ןוא .ןעמוק ןלעװ סָאװ ,תועושי עסיורג יד ףיוא ןוא
 תעב ,שזַארימ ַא ןיא טבעלעג טָאה ןעמ ,טרַאנעג ךיז טָאה ןעמ זַא --- ךיז

 ךיוא טַאה ןוא דיירפ ַא ,ליטס ַא טָאהעג טָאה ןבעל עקידלטעטש סָאד

 .ןענױשרַאּפ עריא קיטסייג טצישַאב

 םייח יװ .לטעטש ןיא גנַאגרעטנוא ןופ םיײהנַא םעד ןיוש טעז ןעזייר
 סייו רע .סיוא ךיז טקידיל שרדמ-תיב רעד יו רע טעז ,קילַאיב ןמחנ
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 עדמערפ ףיוא טיורב ןסע, ןופ רעצ םעד ,רוחב"הבישי ןופ רעצ םעד

 ןסיב ןדעי ןעגנילשטָארַא "ןרערט עסייה טימ ,טולב טימ,, ןוא "ןשיט

 קעװַא ייג , טינ רעבָא רע טגָאז ,הפוקת רעד ןופ גנַאג ןצנַאג םעד ךוּפיהל

 ןעזייר ."עסיורג ,ענייש ַא ,טלעוו ַא ןַארַאפ זיא'ס עז ,הבישי רעד ןופ

 ביוה,, (1892) ,ווָאנַאדױק ןיא ןבירשעג "ןוגינ-ארמג , דיל ןייז ןיא טגָאז

 יד ייב ,ןלערט יד יירד רעכעה ,רעקרַאטש ,ןוגינ םעד ףיוא רעכעה עשז

 .רעטכיד ַא רע זיא ףיורעד ."ןלעוװ טינרָאג ןסע ךיז ףרַאד םינוגינ עקילייה

 רע .הלכשהירוד רעד יװ ווָיַאנ ,קידתומימת רעקינייו ךיוא זיא ןעזייר

 ףיא ,טַאטש רעסיורג רעד ןופ רעצ םעד סייוו רע ,טלעוו עסיורג יד ןעק

 סנטצעל טשרע סָאװ ,םעד ןופ גנושיוטנַא יד ךרוד ךיז טסייר רעדיל ליפ
 -יוויִצ ןוא קינכעט טימ גנֹושיוטנַא יד -- טליפרעד רעדיוו סע רימ ןבָאה

 .עלעודיווניא ןוא עכעלשטנעמ-םיטניא סָאד ךָאנ רעגַאב רעד ןוא עיצַאזיל

 רעד טימ ןענעזייר ןופ רעדיל לייט ןיא קורדסיוא םוצ טמוק טימעג ַאזַא

 ..ןילרעב טּפיוהרעביא ,עשרַאװ ןוא ןילרעב טפירשרעטנוא

 ןייז ףיוא ,ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד ןיא זַא ,קידרעווקרעמ זיא'ס

 ןופ טלעװ רעד ןיא טבעלעג רעדיו ןעזייר םהרבא טָאה ,טעב-ןטיוט

 ןעזעג ךיז רַאפ טָאה רע .ןענױשרַאּפ ןוא ןעגנורענירעד עטשרע ענייז

 .רעזייה ןוא ךעלסעג עריא טימ ;וװָאנַאדױק

 טזנ ךיא ןעקרעד סעּפע -- ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה -- טסייוו ריא --

 תומה ךאלמ רעד רעכלעוו ףיוא ,דרע יד זַא קידנסעגרַאפ --- ,לטעטש סָאד

 רעטניה --- .ַאנַאדױק טינ ןוא קרָאי-וינ ןיא םיא רעביא ןיוש טכַאװ

 ךיא עז טציא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןעוועג ןענייז זיוה סנדייז ןיימ
 | ...רעזייה ןוא ןסַאג עטריקורב

 רעװ .ןקורדנייא עטצעל יד ןוא עטשרע יד טנגעגַאב ךיז ןבָאה סע

 ןעוועג לטעטש ןופ ןעגנורענירעד יד ןענייז ןבעל ןייז ייב לָאמ לפיוו סייוו

 ,עיזיוו עשיטעַאּפ ןייז טצַארּפשעגסױרַא טָאה'ס ןכלעוו ןופ ,ןרעק רעד

 ןיא ןעזיר םהרבא טָאה (ענוװַאק---װַאנַאדױק) 1899---1898 ןיא ךָאנ

 :ןבירשעג ױזַא "םייהַא רעקקירוצ ןיימ,

 ,ןסַאג יד ,טעטש עסיורג יד ,ָא
 ןרעיומ עכיוה קיזיר יד טימ
 -- ןקָארשעג טייוו ןופ ךימ ןבָאה
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 ,ןרעיורט טרָאד ךיא געלפ סייה ןיימ ךָאנ

 ,לטעטש ןביל ,םעניילק םעד ךַאנ
 ,םערָא טנלע ךעלסעג יד ךָאנ

 ,עניילק יד ךעלעביטש יד ךַאנ

 ...םירבק עקידעבעל יד ךַאנ

 ,ןזָאלרַאֿפ טלעוו עסיורג יד בָאה'כ

 ,לגילפ ףיוא יוװ ןגיולפעג ןיב

 ןענַאטשעג ּוװ ,לטעטש ןיימ וצ

 ...לגיוו-טייהדניק ןיימ לָאמ ַא זיא

 .טסוּפ זיא לגיו סָאד ,טנערברַאפ זיא לטעטש סָאד -- טציא ןוא
 רעייפ ןוא שַא רַאנ ,ָאטשינ -- רעסיורג ןייא ןדיי עקידלטעטש עלַא ןופ
 רָאנ ןוא ןדנּוװשרַאפ ןיא ,עביל יד ,טלעװ עשינעזייר יד .ןבילבעג זיא

 ,טקיבייארַאפ ןוא ,טיהעגפיוא סע טָאה רעטכיד ןופ טרָאװ עקידנעקנעב סָאד

 ִּצ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד טסייה סע סָאװ ,םעד וצ ןרעקמוא ךיז רימַאל

 יו ןפַאש ןייז ןופ קיטסירעטקַארַאכ רענעגייא סנעזייר ןיא טנעמַאמ

 םעד רָאנ טינ ןייטשרַאפ רימ ןזומ לַאנָאיצַאנ רעטנוא ,לַאנַאיצַאנילַאיצַאמ
 טלעטשעג טרעװ המוא יד ןכלעוו ייב ,ןפַאש סרעטכיד ַא ןופ רעגייטש
 ,ייוו ריא ,המוא יד ,גנובעלרעביא רעשירעטכיד ןייז ןופ רעטנעצ ןיא

 עיצַאריּפסניא עשיטעָאּפ סנעזייר .סעיזיוו ןוא סעפָארטסַאטַאק ,ןעגנונעפַאה

 רָאנ ןעמוקוצכַאנ ידכ ,לעודיווידניא וצ ךיוא ןוא קיטרַאנדײשרַאפ וצ זיא

 טכוד ,זיא ןפַאש סנעזייר .רעטכיד ןלַאנָאיצַאנ ַא ןופ עירעטירק רעקיזָאד רעד

 ןייז סָאװ ,םעד ןיא לכ םדוק ןוא ,ןיז רעדנַא ןַא ןיא לַאנָאיצַאנ ,רימ
 .ןפַאש ןלַאנַאיצַאנ רטזדנוא ןופ טייק רעד ןיא ךשמח ַא זיא גנוטכיד

 -עגכרוד טרעװ ןעמ ןוא רעדיל סנעזייר ןיא ןירַא ךיז ןעמ טנעייל
 לַאװק רעדנַא ןכלעוו ןָא ןסױטשנָא ךיז טווּורּפ ןעמ ןוא ,ייז ןופ ןעגנורד

 םהרבא ,לוריבג ןביא ןופ חיר םעד טימ לכ םדוק ייוו ַא טיג ,ןענַאמרעד ייז
 ;עינַאּפש ןיא טייצ רענעדלַאג רעד ןופ הפוקת רעצנַאג רעד ןוא ארזע ןבא
 םעד ןעגעזייר ייב ןעמ טליפרעד ייז ןופ ,דרפס ןטייוו ןופ םיררושמ יד
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 עיפָאסָאליפ רעייז ןופ ןצנעסינימער טליפרעד ןעמ ,ןוויטַאמ-ךיא ןופ חיר

 טפַאשגולק ןוא טייקידנעטשרַאפ ,המכח:סנבעל רעייז ;קוקסנבעל ןוא

 רעטריניפַאר ,רעכייר ַא ןופ המכח יד -- סױרַא לָאמ טפָא טלַארטש
 ןיילַא סָאד ,דנו ענ ןופ רעצ רעד ...רוטלוק רעזעיגילער ןוא רעכעלטכלעוו

 יד -- קילג ןופ שזַארימ רעד ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ טייקיטשינ יד ,ןייז

 -,וָאנַאדױק זיב עװָאדרָאק ןופ ךיז ןעִיצ ןוויטָאמ עקיזַאד

 :ןעזייר םהרבא טביירש ,1907 ןילרעב טריטַאד ,דיל ַא ןיא

 רימ ףיוא ןלַאפעג זיא טלעוװ רעד ןופ ביוטש רעד

 ; קנַארק ,ךיא ןיב קנַארק ןוא
 ,רימ ייב ןצרַאה ןיא ףיט טקלעוו יז --- עביל יד

 ...קנַאדעג רעד -- ּפָאק ןיא

 ,שטנעמ ַאזַא ַאטינ ! ןלייה ךימ ןעק רעוװ ןוא

 ! דנַאל ַאזַא ָאטינ

 -- טלַָאװעג ןכיירגרעד למיה סעד וטסטלָאװ ןוא

 .טנַאה ןייד זיא צרוק יוװ

 ,ןעוועג ךעלגעמ זיא רוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ ףױרַא גנורּפש רעד

 ןופ רָאנ טמַאטשעג טָאה רוטַארעטיל-סקלָאפ יד זַא ,תמא טינ זיא'ס לייוו

 רעד ןעוועג ךיוא זיא םַאטשּפָא ריא .בוטשקרעוו-רעדייגש ןופ ןוא קרַאמ

 -יּפסניא ריא ,םייה יד ןעוועג זיא טרָא ריא ,שודק-םוקמ רעד ,שרדמ תיב

 זיא שידיי ןופ סנ רעד .דיל סעמַאמ רעד ,שמוח-שטייט רעד עיצַאר

 .טילבעצ ךיז טָאה סָאװ ,לצרַאװ ןשידיי ןופ סנ ַא

 ךיוא טמַאטש ןעגנופַאש סנעזייר לסיב שּפיה ַא רַאפ עיצַאריּפסניא יד

 ,השורי רעטלַא רעד ןופ ליפ טּפעשעג טָאה ןעזייר .שרדמ ןופ ןוא ך"נת ןופ

 -גרָאצ סָאד ,עשיטעטַאּפ ,עקידמערוטש סָאד טיג ןעמונעג רעבָא טָאה רע

 יקרעמ ַא ףיוא .עקידנטסיירט סָאד ,עליטש ןוא עדלימ סָאד רָאנ ,עקיד

 סָאד םירפס עשיאיבנ יד ןופ סָאטַאּפ םוצ ןעזייר טגנערב ןפוא ןקידרעוװ

 .םירפפ"רפומ יד ןופ ןוא םיליהת ןופ טימעג
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 ִצ

 ןופ ןוא רעדליב עשיכנת ןופ ,דילסקלָאפ ןופ גוויז רעקידרעווקרעמ ַא

 רעדליב ןוא שרדמ תיב ןופ סנטָאש ,ןוויטָאמ עקידנרעדורפיוא-לַאיצַאס

 ןוא גנומיטש-ךיא ,ךיא ןופ רעדיל ,ןסַאג עקידלמוט ,ןײגרַאפ-ןוז ןופ

 ,רעקיטרַאליפ ַא .ןעזייר םהרבא זיא ןעמַאזצ ץלַא סָאד -- רעדיל-ללכ

 -ריצילּפמָאק רָאג ,רָאג רָאנ ,רעטושּפ טשינ רָאג ַא ,רעקיטרַאנדיײשרַאפ ַא

 טושּפ .ןעזייר םהרבא ןעוועג זיא סָאד --- רעלעטשטפירש ןוא רעטכיד רעט

 ןופ טימעג סָאד טינ -- שובל רעד ,קורדסיוא רעד רָאנ זיא רעטיול ןוא
 | ,רעטכיד

 -עג ןעזייר טָאה -- "ךייר עביל טימ ןיב'כ ,עביל ןופ ץרַאה ַא גָארטיכ,

 רעמ זיא -- טסיירט ןופ שטנעמ רעד ,עביל ןופ שטנעמ רעד .ןעגנוז

 רעד ,ור רעקיבייא ןייז וצ ןעמוקעג זיא רעלגָאװ רעד .זדנוא ןשיווצ ָאטינ

 םוצ ,העיסנ רעטצעל רעד וצ טיירג ןעמוקעג זיא רערעדנַאװ רעקיביײא
 ,רכש ןטצעל ןוא טּפשמ ןטצעל

 ,1954 יֵאמ
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 ןּפַאטע ריפ

 ךַארֿפש רעשידיי רעד ןופ תובישח רעד רַאפ ףמַאק ןיא

 רעשידיי רעד ןופ תובישח רעד רַאפ ףמַאק רעד :ןוא עעדיאישידיי יד

 -טע טכַאמעגכרוד רָאי טרעדנוח ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ךשמב ןבָאה ךַארּפש

 ןבױהעגסױרַא טָאה סָאװ ,ףמַאק ַא ןעוועג סָאד זיא ,סנטשרע .ןּפַאטע עכעל

 רוד רערעטלע רעד תעב .ןבעל רעזדנוא ןיא שידיי ןופ טייקכעלצונ יד

 זַא ,טלעוו רעד ןיא טדמערפרַאפ זיא דיי רעד זַא ,טגָאזעג טָאה םיליכשמ

 ןייז ןוא שידָאמטלַא ןיא רעגייטש-סנבעל ןייז ,טינ ןגיוט תוסנרּפ ענייז

 ןוא דנַאלסור ןיא םיליכשמ ערעדנַא ןבָאה ,"ןַאגרַאשז א זיא ךַארּפש

 שרעדנַא ןוא ןשטנעמ ןשידיי םוצ גנויצַאב עוויטיזַאּפ רעמ ַא טַאהעג ןלױּפ

 ,ןטיונ-סקלָאפ יד ןענַאטשרַאפ

 דנַאלשטיד ןופ ןעמוקעג 1774 ןיא זיא סָאװ ,לשמל ,עזוקרַאמ ר"ד

 טַאה ,ןדיי ןשיליוּפ ןופ ןבעל ערעווש סָאד ןעזעג טָאה ןֹוא ןליוּפ ןייק

 .שידיי ףיוא אקווד (1790) "תואופרה רפס , ךוב שיניצידעמ ןייז ןבירשעג

 טביירש רע .ןייטשרַאפ ןוא ןענעייל םיא לָאז קלָאפ סָאד ליוו עזוקרַאמ

 ,רפס ןייז טימ םלוע םעד ןייז הכזמ ליוו,, רבחמ רעד זַא ,המדקה ןייז ןיא

 רעטקַאד רעטנרעלעג ןייק ּוװ ,ןפלעה ןענעק ןיילַא ךיז לָאז רעכעלטיא ידכ

 ןרָאּפשרַאפ רָאג ןעק ,ןטלַאה טעו הגהנה ןייז רעוו ןוא ,ןַארַאפ טינ זיא

 ?ןרעוװו וצ קנַארק

 טָאה ,רעװַאנַאטַאס רעד רעדָא ,ןיפעל לדנעמ ,ליכשמ רעדנַא ןַא

 רעמ ןעגנערבוצניירַא ידכ ,שידיי ףיוא ך"נת םעד ןצעזרעביא ןעמונעג

 -ַאטַאס רעד .ןײזטסּוװַאב ןשיפַאסָאליפ רעמ ,ןבעל ןשידיי ןיא טייקנייש

 ,שידיי ןכעלמיטסקלָאפ ַא ףיוא ןָאטעג סע טָאה רעוװָאנ

 לוק, רעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סיורָאפ טירש ןסיורג ַא

 ןעמונעג טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ,"רשבמ
 ןבעגסױרַא סָאד .קירוצ רָאי 100 רעביא טימ ה"ד ,1862 ןיא ןעניישרעד
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 .קלָאפ סָאד ןענידַאב ןופ טקַא ןַא ןעװעג ךות ןיא זיא "רשבמ לוק , םעד

 ;טלעװ רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,ןסיו ףרַאד שטנעמ רענרעדָאמ ַא

 ןענייז סע בוא .דנַאל ןופ ןבעל עשיטילַאּפ סָאד ןייטשרַאפ ףרַאד רע

 טינ בוא ןטערטסױורַא ייז ןגעק ןעמ ןעק ּוװ ,תולווע עלַאיצַאס ןַארַאפ

 ןוא ץישפיל יכדרמ-עשוהי יו סרעביירש עכלעזַא ? גנוטיײצטַאלב ַא ןיא

 רַאפ קירוצ רָאי 100 טימ ןייא ןיוש ךיז ןלעטש םיוברעדעצ רעדנַאסקעלַא

 ןוא טרעוו ןסיורג ריא ןסייוו ייז ;ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ דובכ םעד

 רעטסקיטכיו רעד רעבָא זיא טייקכעלצונ .ןבעל ןשידיי ןיא טייקכעלצונ

 ךיז טבייה רעכלעוו ,ףמַאק םענופ ּפַאטע ןטשרע םענעי ףיוא טנעמוגרַא

 .ךַארּפשסקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ ןָא

 -שידיי עיינ יד ןרילומרָאפ םייב רענָאיּפ רעתמא ןַא זיא ץישפיל .,מ .י

 טינ וליפא ךָאנ טָאה דנַאלסור ןיא ןעוו ,ןרָאי רעקיצפופ ףוס .עעדיא

 וצ טימעג ןיוש ץישפיל ךיז טָאה ,גנוטייצ עשיערבעה ןייק טריטסיזקע

 -טַאלב רעשידיי ַא ףיוא גנוריגער רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב

 ןרעטנוא גנולדנַאהּפָא ןָא טסַאפרַאפ רע טָאה קעווצ םעד בילוצ .גנוטייצ

 תבוטל ןטנעמוגרַא ליפ טגנערב רע רעכלעוו ןיא ,"ןסַאלק ריפ יד ,, ןעמַאנ

 רעטעּפש טרעדנוהרָאי בלַאה ַא טימ טשרע ןענייז ןטנעמוגרַא ענייז ;שידיי

 טפירש ןייז .גנוגעוװַאב -רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןעגנוזָאל יד ןרָאװעג
 רעדנַאסקעלַא יװ ,םיליכשמ עטנַאקַאב ייר ַא וצ טקישעגרעדנַאנופ רע טָאה
 .ַא"א םיובנעכייא בקעי ,רעשילוק .ר ר"ד ,םיוברעדעצ

 ץישפיל .מ .י טקורד ,"רשבמ לוק, רעד 1862 ןיא טניישרעד סע ןעוו

 ,טסייה סָאד) "תידוהי ןוא לדוי, ןעמַאנ ןרעטנוא דיל ַא רעמונ ןטפ ןיא ּפַא

 גָאלַאיד ןטמַארגעג ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא .(ןושל-שידיי רעייז טימ ןדיי יד

 טגנערב (ךַארּפש עשידיי יד) תידוהי ןוא (קלָאפ עשידיי סָאד) לדוי ןשיווצ

 ,ןעקנַאדעג ענייז סױרַא ןפוא ןכעלמיטסקלַאפ ַא ףיוא רע

 : ןַאמ ריא רָאפ טלַאה תידוהי

 ; ןקוב עדמערֿפ וצ רָאנ ךיז ןוא ןקוק עדמערפ ףיוא רָאנ טסליוו

 .הנהמ ךיז עדמערפ ןָא ןוא אנקמ ערעדנַא רָאנ דימת טסיב

 ַא ןענייז ןכַארּפש עקירעביא יד זַא ,לדוי ןַאמ ריא ןָא טזייוו תידוהי

 : טציא זיא יז יװ ,רעסואימ ךַאנ ןעוועג לָאמ
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 טצוּפעג ייז טָאה ןעמ ,סעילָאד עטוג טָאהעג ןבָאה ייֵז רָאנ

 ; טכַאנ ןוא גַאט

 ,ייֵז טימ טצנַאט ןעמ ,סעלָאר עסיורג ייז ןליּפש רעבירעד

 ; טכַאל ןוא טליֿפש ןעמ

 ,ןעבָאלירּפ ןוא ןעלכעק ךימ ,ןצוּפסױא ןייש ךימ רָאנ ווּורּפ

 .ןבָאה גונעת וטסעוו ךָאנרעד ,ןציווש לסיב ַא רשפא וטסעוו

 עטנרַאה יד טָאה יז ךיוא זַא ,תידוחי טגָאז שיערבעה ןגעוו קידנדער

 :ןסעגרַאפ טשינ רַאנ ףרַאד לדוי .ביל

 טיסוו ַא טימ רָאנ וטסמוק ריא וצ

 .טינימ עלַא וטספרַאד רימ וצ ןוא

 ,ןייש רעייז זיא יז זַא ,תמא זיא סע

 .ןײגַאב טשינ ךיז וטסנעק רימ ןַא רָאנ

 ,רעדניוו סטָאג עקַאט זיא יז
 ,רעדניק רעבָא וטסָאה רימ טימ

 ִצ

 יָאנרעשט רעד ןופ טייצ רעד ןיא רָאפ טמוק גנורעדנע עסיורג ַא

 טרעדנוהרָאי ןבלַאה םעיונעג ַא ,1908 רַאי ןיא ץנערעפנַאק-ךַארּפש רעציוו

 םהרבא ,יקסווַאלטישז םייח ר"ד ,ץרּפ .ל .י .טירטסױרַא סעצישפיל ךָאנ

 וצ ףמַאק םענופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןעייטש גרעבמָאנ .ד .ה ,ןעזייר

 שידי טרעװ ץיווָאנרעשט ןיא .תובישח עכעלטפַאשלעזעג שידיי ןבעג

 טינ ךיילגרָאפ ןייק רָאג זיא סע .ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא יו טרימַאלקַארּפ

 ןטערטרַאפ סע ןכלעוו ,טייקכעלצונ ןופ טקנוּפדנַאטש ןשיטקַארּפ םעד וצ

 ןוא ץרּפ .הלכשה רעד ןופ טייצ רעד ןיא שידיי רַאפ סרעפמעק עטשרע יד

 סָאװ ,חוכ-סקלָאפ ןסיורג ַא ןגעוו יו שידיי ןגעוו ןדער יקסווָאלטישז ר"ד

 ןוא רעדנעל רעביא ייס ןוא תורוד ךרוד ייס --- עיצַאנ יד ףיונוצ טדניב

 ,ןײזטסוװַאב ןשידיי ןופ קורדסיוא ןַא שידיי טרעוו דיחי ןרַאפ .ןטנעניטנַאק

 רעוועג ַא טרעוו שידיי .םירוסי ענייז ןרעדניל ןופ ,קלַאפ ןטימ ןייטש ןופ

 .רעגייטש-רוטלוק םענרעדַאמ ַא ןוא ןעמרָאפ-סנבעל ענרעדָאמ ןפַאשַאב ןופ
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 ,ןבעל ןיא םזילַאער ןעיורג ןטימ טלעטשעגנדירפוצ טינ ךיז טַאה ץרּפ

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא זַא ,טלָאװעג טָאה ץרּפ .רוטַארעטיל רעד ןיא יו

 יד זַא ,שרדמ ןופ ןוא ך"נת ןופ תורצוא יד ןרעוו ןגָארטעגרעבירַא ןלָאז

 -ידיי ןופ ןעעדיא יד ךרוד ןרעוו ןעגנורדעגכרוד לָאז רוטַארעטיל עשידיי

 ץרּפ .הלבק ןוא תודיסח ,םשהישודיק ןופ ןוא טפַאשרעריטרַאמ רעש

 עשִידיי סָאד ;עיסנעמיד:טַײצ ַא סױרַא עעדיא-שידיי רעד ןיא טלעטש

 טנייה רימ ןטלָאװ ױזַא ,ןדניברַאפ ןעק סָאװ ,חוכ ַא יו רע טעז ןושל

 -הסונ :ןופ סעיצידַארט-רוטלוק .יד ןוא ןעגנופַאש-רוטלוק יד ,טגָאזעג

 םעד ךרוד .רָאי טנזױט ןופ ךשמב ןעמוקעגפיוא ןענייז עכלעוו ,זנכשא
 יד ןוא ארמג ןוא יישר טימ שמוח טנרעלעג שידיי ףיוא טָאה ןעמ סָאװ

 -רעד ךיז ןוא טשימעגסיוא ךיז ןבָאה דומלת ןופ ןןוא ך"נת ןופ רעטרעוו

 ןשימייח םענעגייא םעד ןופ רעטרעוװ יד טימ ,טרָאװ טימ טרָאװ טנעק

 סָאװ ,רזג רעד ןוא הציחמ יד ןרָאװעג ןפַאשעגּפַא זיא ,שידיי ןופ ,ןושל

 -נערבנײרַא ןוא רוד ןופ רוד ןדיײשוצּפָא : ןייז וצ רזוּג עבט יד טָאה טייצ

 .טייקנגייא ןייז ףרַאד סע ּוװ טייקדמערפ ןעג
 טָאה סָאװ ,חוכ רעד יו שידיי :ןעוועג זיא וויטַאמ רעשיצרּפ רעד

 עשידיי ןוא ןדיי אבהל ףיוא ךיוא ןקינייארַאפ טעװ ןוא טקיניײארַאפ

 רעזדנוא ןופ רעטָאפ רעד .ןטייצ עלַא ךרוד ןוא תורוד עלַא ךרוד גנופַאש

 -טייצ יד טלעטשעגסױרַא רקיעב םעד ךרוד טָאה רוטַארעטיל רענרעדָאמ
 | ' ,טייקנדנובעג ןוא "טייצ עשידיי , יד ,עיסנעמיד

 טייקיטציא יד טלעטשעגסױרַא רקיעב טָאה יקסווָאלטישז םייח ר"ד

 ןדיי ןטלַאהוצפיונוצ גָאט ןקיטנייה םייב שידיי ןופ עלַאר עסיורג יד ןוא

 ףליה רעד ךרוד .טלעוו רעד רַאג ןופ םיבושי עטיײרּפשעצ:טייװ יד ןיא

 עיינ יד ,טביולגעג יקסווַאלטישז טָאה ,ןרעוו ןפַאשַאב טעװ שידיי ןֹופ

 םייח ר"ד .רעפסָאמטַא-שידיי ענרעדָאמ יד ,רעפסָאמטַא-רוטלוק עשידיי

 ןעמָארגָאּפ יד ןופ טייצ ןיא ףור םעד טזַאלעגסױרַא טָאה יקסווַאלטישז
 עשיטנעדוטס ערעייז ןיא ןריצַאּפש ייז ןעו ,ןטנעדוטס עשידיי .יד זַא

 ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא .ןושל-עמַאמ ןדייר אקווד .ךיז ןשיווצ ןלָאז ,ןרידנומ

 ןשידיי ןטימ גנוריציפיטנעדיא ןוא טיײקטנעָאנ רעייז ןזײװסױרַא ייז ןלעוו

 : .ןבעל-סקלָאפ

 ןתנ ר"ד ןופ גנוריויטַאמ יד ןעגנולקעג טָאה שילרעטסיוא רָאג
 טָאה רע .ץנערעפנַאק רעציווַאנרעשט יד טנפעעג טָאה רעכלעוו ,םיובנריב
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 ןשידיי םעד ןקרַאטש וצ טגָאמרַאפ שידיי סָאװ ,חוכ ןסיורג ןגעוו טדערעג

 .בצמ ןלפש ןַײז ןופ םיא ןבייהפיוא ןוא ,קיטסייג ןזייּפש םיא ,ןשטנעמ

 ןתנ ר"ד .עיסנעמיד-"ךיא , יד ןפורנַא טנַאקעג טכער טימ רימ ןטלָאװ סָאד

 טקנוּפ ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ,רעעּפַארײא-ברעמ רעד ,םיובנריב

 -יעּפָאריײא-ברעמ רעד ןופ ןעגנומערטש עיינ עלַא ןיא טנװַאהַאב טוג .ױזַא

 רעזעיגילער רעטלַא רעד ןיא טצנַאלפרַאפ ןעוועג זיא רע יוװ ,רוטלוק רעש

 -"ךיא יד אקווד ןביײהוצסױרַא ןענַאטשרַאפ טָאה ,עיצידַארט רעשידיי

 ןקרַאטש ןעק ,ןזיוועגפיוא רע טָאה ,ךַארּפשסקלַאפ ענעגייא ןַא ; עיסנעמיד

 יד ןוא טײקיטנעהּפָא יד ,הרוחש הרמ יד םיא ןופ ןביײרטרַאפ ,ןדיי םעד

 ,ןשטנעמ ןשירעפעש ןוא ןקידנעיוב ַא םיא ןופ ןכַאמ קירוצ ןוא הענכה

 ִצ

 רַאפ ףמַאק רעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ּפַאטע ןרעכעה ַא ךָאנ

 .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוצ קורדסיוא ןַא ןענופעג טָאה רע יװ ,שידיי

 --- ,ויטָאמטּפיוה רעד ןעוועג טציא זיא תובישח טינ וליפא ,טייקכעלצונ טינ

 ןעוועג זיא שידיי-תבהא סָאד ,ךַארּפשסקלָאפ רעד רַאפ עביל עסיורג רָאנ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,גנורעדנע רעד טימ טייצ רענעי ןיא ןדנוברַאפ

 יוװ ,טקוקעג קלאפ ןפיוא ןעמ טָאה רעירפ .קלָאפ םוצ גנוָיצַאב רעד ןיא

 זיא עכלעוו ןוא טפַאשנסיװ ,גנודליב טלעפ סע רעכלעוו ,עסַאמ ַא ףיוא

 -רָאי ןט19 ןיא גנויצַאב יד .ןבעל-רוטלוק םענרעדַאמ ַא ןופ טרעטייוורעד

 ןעװעג בײהנָא ןופ זיא -- ןרענַאיצולַאװער יד ייב וליפא --- טרעדנוה

 ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ לטרעפ ןטשרע ןיא .עקידתונמחר-שיּפָארטנַאליפ ַא

 ,סרעפמעק ,סרעלעטשטפירש סױרַא ןיוש ןעמוק ןיילַא קלָאפ ןופ ןעוו

 ,ץנעגילעטניא-סקלָאפ ענעגייא ןַא ףיוא טמוק סע ,טסייה סָאד ,עטנרעלעג

 .ןגיוא ערעדנַא טימ קלָאפ ןפיוא ןקוק וצ ןָא ןעמ טבייה

 -גולק יד ,תודימ עכעלשטנעמ ןענרעל ךיז ןעמ ףרַאד קלָאפ םייב

 ןופ טייקנייש יד ,ךעלטרעוו-סקלָאפ ענייז ןיא ןגרַאברַאפ זיא סָאװ ,טּפַאש

 ןעמ טּבייה קלָאפ ןפיוא !רעדיל-סקלָאפ ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,ליפעג

 -רוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד ןופ רעטיהפיוא ןסיורג םעד ףיוא יו ןקוק וצ ןָא

 טפור ץרּפ .ל .י ."רעבעג , ַא טציא רָאג טרעװ "רעמענ , רעד .תורצוא
 ןדלעה ענייז ."ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ , ןעגנולייצרעד עטסנעש ענייז
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 ,ענעדיי עטושּפ ַא ,רעמזעלק ַא ,רעגערט-רעסַאװ רעמערָא ןַא -- ןענייז

 ךיז טדנעוו ץרּפ .ל .י ...סנירָאטיײנ יירד ,ךיז ןביל סָאװ קלָאפרַאּפ גנוי ַא

 :ןטנעמָאמ ייווצ ןדנוברַאפ טָאה תודיסח לייוו ,תודיסח ןופ לַאװק םוצ
 -עצ זיא המשנ ןייז סָאװ ,ןשטנעמ םענלצנייא םעד ןופ שינעלגנַאר יד

 -עמַאמ .-- ךַארּפש .םעיןומה ןטימ טיײקטנעַאנ יד ךיוא רעבָא ; ןטלַאּפש

 ןופ גנופַאש עטסנעש יד יוװ סרעגָאזריפ עיינ יד ןטכַארטַאב -- ןושל

 רענייש רעד ןיא ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןיא קורדסיוא ןייז טניפעג סָאװ ,קלָאפ

 -סקלָאפ רעכעלמיטנגייא רעד ןיא ,רעטַאעט-סקלָאפ ןיא ,רוטָארעטיל
 | .טסנוק

 -עװַאב יד זיא ןעמעלַא םעד ןופ קורדסיוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 ןעזייר ןמלז ןענייז ןשטנעמ עקידנריפ יד .םזיקלָאפ ןוא םזישידיי ןופ גנוג

 סרעפמעק-שידי הנחמ רעד ןיא .עשרַאװ ןיא יקצולירפ חנ ,ענליוו ןיא

 ,יקסווָאלטישז םייח ר"ד :ךיז ןעניפעג סרעביירש עשידיי יד ןשיווצ

 ןוא םחנמ ,ןיטנע לאוי ,סעלעיעליץנַאלג .א ,גרעבמַאנ .ד .ה ,רעגינ .ש

 ןופ "רעכעה ךָאנ טינ ביוא, םעד טכוז גנוגעוװַאב יד .ערעדנַא ליפ ,ליפ

 "ידירוי רעד ןיא ,גנובייהרעד רעלַאיצַאס רעד ןיא םויק ןשידיי רעזדנוא

 .לוש ןוא רוטלוק ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעש

 טייקנייש יד ןעגניזַאב ןיא גנוטכיד עשידיי יד סיוא ךיז טנכייצ רעדנוזַאב

 דיחי םענופ ןבעל ןיא חוכ ןשירעפעש ןסיורג ריא ןוא ןושל רעזדנוא ןופ

 .קלָאפ ןופ ןוא

 לָאמ ןטשרע םוצ טפַאש (1922) "שידיי , עמעָאּפ רעד ןיא ןיסעיל .א

 -עמַאמ ;ןושל-סקלָאפ רעזדנוא ןופ לָאבמיס-עמַאמ ןכעלרעדנוװ םעד

 :לגָאװ ןוא רעדנַאװ ןופ ןגעוו עלַא ףיוא ןדיי םעד טײלגַאב שידיי

 ,עטלַארטשַאב ַא טרָאװ-סטַאג ןופ ריד וצ טינ םוק ךיא
 --- לָאמ ַא ןעמוק טגעלפ רעטסעווש ןיימ יװ ױזַא
 ,עטלַא ןופ ,עסיורג ןופ ןטייצ ןופ טקיליײהרַאפ
 .לוק ןיא גנַאלקּפָא-ןרענוד ןוא ןצילב טימ

 ,עמוטש ןתולג ןופ ,ןיימ דניק ,ריד וצ םוק ךיא
 ; םעלק ןיא עטקַאהרַאפ ,עטקַאּפרַאֿפ סָאטעג ןופ



 ,עמורפ ןופ תוניחת ןופ ןענח יד רָאנ בָאה ךיא
 .םשה שודיק ןופ טייקנייש יד רַאנ בָאה ךיא

 ,רעײּפש ןופ ןוא צניימ ןופ ,סמרָאװ ןופ

 ,סעדָא זיב ,ןילבול ןוא גָארּפ ךרוד

 ,רעייפ ןייא ןגיוצעג ךיז צלַא טָאה
 .סנ ןייא ןגיוצעג ְךיִז צֹלַא טָאה

 ,טרעיוהעג טנייפטולב רעד קידנעטש טָאה
 -- טיוט רעד קיגיואליפ טרעיולעג
 ,טרעױרטרַאפ ןוא טסיװ ,ךיא בָאה טרָאד טָא
 .טײלגַאב ענייד ןרעטלע יד

 ,1926 ןיא ןבירשעג ,"ענליוו , עמעָאּפ ןייז ןיא טגניזַאב קַאבלוק .מ

 .טײקמערַא ריא ןופ טייקנייש יד ךיוא רָאנ ,עטילד םילשורי רָאנ טינ

 ,"גנילירפ רעליטש ןיד זיא רעצרַאװש ַא ..רעיורט זיא דיירפ ןייד ,

 .רע טגניז

 רעטעלבנבמעד ןופ צנַארק רעטסַארּפ רעד זיא שידיי ןוא...

 .טָאטש ןופ עקיכַָאװ-קילײה יד ןעגנַאגנײרַא יד ףיוא

 יד ןיא טלקניפ סָאװ ,טכיל סָאד זיא שידיי עיורג סָאד

 -- רעטצנעפ |

 ,סנגעוורעטנוא סענורב ןטלַא ןַא ייב רעײג ַא יוװ ,ָא

 .שידיי ןופ םיטש עיור יד ךרָאה ןוא ָאד ךיא ציז

 ! רעדילג עניימ ןיא טולב סָאד קרַאטש ױזַא סע טשיור רשפא ןוא

 ,טלעוו רעד וצ ןריט עלָאמש טנזיוט יד ! טָאטש יד ןיב ךיא

 ,יולב ןטלַאק-קיטַאלב םעד וצ רעכעד רעביא רעכעד יד

 ,םַאלפ רעצרַאװש רעד ןיב ךיא --- ! יורג סָאד ןיב ךיא

 טָאטש יד ןיב ךיא

 ,רענערָארפעג א רעגערט-רעסַאװ ַא לוש רעטלַא רעד ףיוא ןוא

 .ןרעטש יד טלייצ ןוא טייטש -- טרעשַאקרַאֿפ עלעדרעב סָאד
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 ,םזילַאער ןכעלטנרָא טימ ןדנובעג רעטכיד םייב זיא זַאטסקע רעטכע

 | | : טביירש רע ןעוו

 .טנַאװ עדעי טעמרַאּפ ַא ,ןייטש רעדעי ַא טא רפס ַא

 ערָאלק יד -- טסיירט ןוא ,תויוול יד ןענייז םיבוט-םוי
 .טײקמערַא עקידנטכייל

= 

 ַא ןוא טסיירט ַא יוװ ןעגנַאגעגפיוא שידיי זיא ,טלגנַארעג ךיז טָאה סָאװ

 טינ ךָאנ רוטַארעטיל רעזדנוא טָאה ןקַאבלוק ןוא ןעניסעיל זיב .המחנ

 ,ןושל רעזדנוא רַאפ ןעגנַאזעג עכעלרעה עכלעזַא טגָאמרַאפ

 ,רעגייטש-סנבעל ַא ןופ ,ןבעל ןקידנעיײגרַאפ ַא ןופ טײקמערָא ןיא

 ,שידיי ןעגנוזַאב דלעפנעזַאר סירַאמ טָאה ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא

 ןייז ןוא תוריתס טימ לופ ןעוועג ןיא טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג ןייז רעבָא

 בייל ינַאמ ךיוא ."ןיינ ןערקירּפ ןרעטיב ַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה ָאי;

 עצנַאג ַא םיא טימ ןוא רעטרעוו עשידיי ןופ טייקנייש יד ןעגנוזַאב טָאה

 ךלמ ,ןײטשטַאלג בקעי ,סעלעיעל .א :סרעביירש רעשידיי עדַאיעלּפ

 ךַארּפשסקלַאפ רעד וצ עביל יד ןבָאה ייז ;גרעבנירג רזעילא ,שטיװַאר

 ןשידיי םענרעדָאמ רעזדנוא ןופ םירקיע יד ןופ םענייא יו ןביוהרעד

 ןײזטסּוװַאב

 ,עעדיא-שידי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד ןיא

 טָאה ,שידיי .עיסנעמיד עלַאיצַאס יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ,ןרָאי ןופ ךשמב

 ךייר ןשיווצ הציחמ יד ןפַאשוצּפָא חוכ םעד טגָאמרַאפ ,טסּוװעג טציא ןעמ

 טיג ךַארּפשסקלָאפ יד .ןשטנעמ ןטושּפ ןוא ןדמל םעד ןשיווצ ,םערָא ןוא

 יד .גנופַאש-רוטלוק ןופ תורצוא יד וצ טירטוצ ַא קלָאפ ןופ ןטכיש עלַא

 יז סָאװ ,םעד ךרוד לַאיצַאס ךיוא חוכ רעקידנעיײרפַאב ַא זיא ךַארּפשסקלַאפ

 ןלַאיצַאס ןטקירדַאב ַא וצ טרעהעג סָאװ ,ןשטנעמ ןקידנטעברַא םעד טיג

 גנולקיװטנַא-רוטלוק רעד ןיא ןעמענוצליײטנַא טכער עכיילג סָאד ,סַאלק

 -ַארקַאמעד ַא טייצ רענרעדָאמ רעד ןיא ןכב זיא שידיי .עיצַאנ רעד ןופ

 -רעּפעלש ַא ןופ םוק ךיא ,, .חוכ רעקידנעײרפַאב-לָאיצָאס ןוא רעקידנריזיט

 ןיב שידיי ךרוד .בוטש רעמערָא ןַא ןופ ,בייל ינַאמ טלייצרעד ,החּפשמ
 ,רעטרעוו עשידיי ךרוד ,עסייוו ןטעמרַאּפ ףיוא , ."ןרָאװעג ןביוהחרעד ךיא
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 טימ ןסעומש , :טָאּפ בקעי) ."קלָאפ ןופ ץרַאה סָאד ןגָארטעג רימ ןבַאה

 .(208 טייז ,"רעביירש עשידיי

 טָאה סע עכלעוו ,ןעעדיא-טנורג יד ןופ עכעלטע ןעוועג ןענייז סָאד

 ,ןעגנוזָאל ךיוא ןרָאװעג ןענייז ןעעדיא יד .םזישידיי רעד טכַארבעגסױרַא

 -עװװַאב עשיטילַאּפ יד ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה גנוגעװַאב-רוטלוק יד סָאװ

 עשידיי יד טשרעהַאב טייצ רענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ייב ןעגנוג

 טלָאוװס ןעמרָאפ-סנבעל עיינ עכלעוו טסייוו רעוו .גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג

 ךורבסיוא רעד טינ ןעוו ןלױּפ ןיא ןבעל-רוטלוק עשידיי סָאד ןעמונעגנָא

 ,ןבעל-רוטלוק ןוא עשיטילַאּפ עטגייווצרַאפ סָאד .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ

 ,ןלושלטימ ןוא ןלושסקלָאפ עשידיי יד ןיא רעדניק טנזיוט קיצנַאװצ יד

 -עדניימעג עשידיי סָאד ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל עטלקיװטנַא ךיוה יד

 ןלוּפ ןיא רעגייטש-רוטלוק םעיינ ַא טגָאזעגסיורַאפ טָאה ץלַא -- ןבעל

 א

 זיא עעדיא"שידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ּפַאטע רעטצעל רעד

 -עגפיוא טָאה שידיי .ןברוח ןוא גירק ןופ ןרָאי ערעווש יד ןיא ןעמוקעג

 ןיא ןפלַאהעג טָאה שידיי ;ןדיי ןטושּפ םעד ןופ טייקכעלשטנעמ יד טיה
 ,קלָאפ רעזדנוא ןופ םיהלא םלצ םעד ןטיהוצפיוא טייצ רעשירַאברַאב רעד

 -- רעטעװעטַארעג רעד ייס ןוא רענעמוקעגמוא רעד ייס --- דײ-ָאטעג רעד

 וצ ןבָאה ייז .ןושל קילײה ַא טכַאמעג ןושל-סקלָאפ רעזדנוא ןופ ןבָאה

 .השודק ןופ עיסנעמיד עיינ ַא ןגָארטעגוצ ךַארּפש רעזדנוא

 ,עדַארג םייח ,רעוועקצוס .א ,קיוייל .ה -- סרעטכיד עשידיי יד

 ליפ ןוא ךַאברעױא םירפא ,סעלעיעליץנַאלג ןרהא ,ןײטשטַאלג בקעי

 רעזדנוא ןופ תובישח רעד וצ עיסנעמיד עיינ ַא ןבעגעגוצ ןבָאה ערעדנַא
 | .ךַארּפש

 טגָאזעגנַא זדנוא ביײהנָא ןופ ןיוש ןבָאה ןברוח ןופ ןרָאי ערעווש יד

 ןושל-סקלָאפ רעזדנוא ףיוא טרעױל עכלעוו ,הנכס רעסיורג רעד ןגעוו

 רעד ,בורח ןרעװו טעטש עשידיי יד ,טנערברַאפ ןרעװו רעכיב עשידיי יד
 עטנלע יד ןבָאה תוכז ַא רַאפ סָאװ .םוקמוא םוצ טייג שטנעמ רעשידיי

 ? קלָאפ ַא ןַא ןבעל ןושל ַא ןַאק יצ ? רעטרעוו עשידיי
 רַאפ טמוק סָאװ ,טייצ רערעװש ַא ןופ הרושב יד ןוא ןגָאזנַא יד
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 רעד ןיא סרעטכיד עשידיי יד טליפעג קרַאטש ןבָאה ,ךַארּפש רעזדנוא

 ןשיוצ סיר ַא סײטשטסטנַא ַאד יו ןעזעג ןבָאה ייז ,עקירעמַא רעסיורג

 ױזַא יוװ ןוא ןסעגרַאפ ןוא טמעשרַאפ טרעוו ךַארּפש רעזדנוא יװ ,תורוד

 ןלױּפ ןיא טייקשידיי ןופ רַאוװורעזער רעד לייוו ,רעסערג טרעוו הנכס יד

 גנולפייווצרַאפ סיורג ןיא טלָאמעד טָאה בייל ינַאמ .טקיליטרַאפ טרעוו

 ; ןבירשעג

 ,רעדירב עניימ ,ןטעָאּפ ; ןייוו ךיא ןוא -- ןכַאל ייז
 רַאה רעזייב רעיינ ַא .טברַאטש שידיי הכלמ יד
 רֶזג ןייַז טגיילעג ןיורק רעזדנוא ףיוא קיליװטומ טָאה
 רעדימרַאה ןיא ןברָאטשעג זיא הכלמ רעזדנוא ןוא
 ,רעדיל-ערָאה ןופ ביוטש ןוא ךיור-ןקיוּפ ,הלואג ןופ
 ...רעצ ןיא ּפעק יד ׁשַא טימ טקעד ןוא טנייוו ,רעדירב ,ָא

 גנַאג-הדקע םעד ןגעוו טדערעג קיווייל .ה טָאה (1957) םילשורי ןיא

 : רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ,"שידיי רַאפ דובכ ןדיי ייב ןענַאמ וצ טנייה ץלָאטש וצ ןיב ךיא,

 ףיא !ןָאט וצ טרעשַאב זיא רימ יװ ךַאז ןיימ וט ךיא , ,טגָאזעג רע טָאה
 עטצעל יד טינ ןענייז ,ןייז טינ ןלָאז רימ רעוו ,עלַא רימ זַא ,ךיוא סייוו

 ןענייז -- דצ רענעי יצ ,דצ רעד -- רימ טינ .סרעדײשטנַא ןוא םיקסוּפ

 ךַאנ ַאד זיא סע ...עטכישעג רעזדנוא רעביא ןרַאה עטולָאסבַא ,עלופ יד

 ,זדנוא רעביא טפַארק ערעכעה ַא

 רעד ףיוא טנייה , ,טדערעג רעטייוו קיווייל טָאה ,?ָאטינ זיא סע,

 רעדורב-וצ-רעדורב ןיא ןקיטיינ ױזַא ךיז לָאז סָאװ ,שטנעמ ןייק טלעוו

 רע יצ ,דיי-דיחי רעד ,דיי רעקיטנייה רעד זיא סע יו ,שינעדנעטשרַאפ

 ,טלעוו רעד ףיוא קלָאפ ןייא ןייק ַאטינ .רעכעלטלעוו ַא יצ ,רעמורפ ַא זיא

 רענייז דילגטימ רענלצנייא רעד סָאװ ,טנייה קלָאפ רעזדנוא זיא סע יװ

 ,תוריתס טימ ,טקילפנַאק-המשנ טימ ,ורמוא טימ טלופרעביא ױזַא ןייז לָאז

 יו ,לרוג ןקידתונויסנ ,ןקיטולב ,ןכעלטנייוועגמוא ןַא ןופ ןייזטסּוװַאב טימ

 ."טגייה דיי-דיחי רעד זיא סע
 דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ וצ ,ןגָאז טנעקעג רימ ןטלָאװ ,טרעדָאפ קיווייל

 ףיוא ןדיי םעד ןגעוו טדער רע .שטנעמ-תוהמ םעד ןוא עיצַאוטיס ןשיווצ
 טייקטמעשרַאפ ןוא גנוקירעדינרעד ןיא רעדנַאװ-ןוא-לגָאװ ןופ ןגעוו ענייז
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 ,טייקנייש ַא ,רעדנּוװ ַא ןעוועג זיא תולג ןיא דיי רעד ,, : סיוא טפור ןוא

 ,טײקמערָא "!טייקנייש רעד טָא ןופ ןעמַאטש וצ ץלָאטש ַא זיא סע ןוא

 זיא ןַאמערָא רעד רעבָא ,רעטצניפ-לקנוט זיא ,סיוא רעטייוו קיווייל טריפ

 ןַא בוא ,טנַאטסערַא רעד רעבָא ,ךשוח-ולוכ זיא הסיפת ;טייקרעטיול

 ןוא דרָאמ ,החיצר זיא עיציזיווקניא .גנוביוהרעד ולוכ זיא ,רעקידלושמוא

 זיא עיציזיוקניא רעד ןופ ןרעמַאק יד ןיא דיי רעד רעבָא ,גנודנעש

 ,קילייה ןעוועג

 ןופ תוחמ םעד ןכיירטשוצרעטנוא ידכ ? סע ךיא גָאז סָאװ בילוצ

 טינ רָאט סָאװ ,ןרָאא רעטנזיוט ךרוד טייקיטרעוו רעקיטרַאנגייא רעזדנוא

 ,הלילח ,רעדָא ,ןרעו טרענימעג ןיײלַא זדנוא ךרוד עיצַאוטיס ןייק ןיא

 ןרעוו טנקיילרַאפ

 -סיוא טייצ רעטצעל רעד ןיא טָאה גנודמערפרַאפ ןופ םזיגַארט םעד

 ןופ שטנעמ רעד, ךוב םעניא סעיגעלע ענייז ןיא עדַארג םייח טקירדעג

 :"ןדיי ןָא הרות ַא , ןופ טײקשיגַארט יד ןעגנוזַאב טָאה רע .(1962) "רעייפ

 וי =

 ,ןטיולק עקידייל ןופ שחלב הליפת ַא זיא טלעװ ןיימ

 ; ןזיז טרעהעגפיוא טָאה סָאװ ,טולב ןופ המחה תעיקש ַא

 ןזיוה טוטיס ּוװ זיוה ַא ,םירפס ןופ רצוא ןַא זיא טלעוו ןיימ

 .ןדיי ןַא הרות ַא ןופ ור יד ,ןותבש-תבש רעד

 רעייפ ןטיור-טולב טימ ןבירשעג ,הרות רעד ןופ טפירש יד
 .רעיוד ןקיבײא ןיא ןענערב טעװ ,רעייפ ןסייוו-יינש ףיוא
 ,רעיינ ַא סקּוװכָאנ ַא ךיז טסקַאוװעצ רעטצנעפ ןיימ רעטניה רָאנ
 .רעיורט ןשידיי ןייק ןגיוא עשידיי ןיא טינ טָאה סָאװ

 .ןקורד ענעיילב ןיא םירפס ךַאנ ןקורד סרענרעלליֹוװו יד

 .ןדירפוצ הינק רעד טימ ןיב ךיא ,ייֵז לעטשעצ ,ייז ףיוק ךיא
 ,סנקור ענעדלָאג יד ףיוא ןוז יד רעטנוא טייג סע ןעוו רָאנ

 ..ןדיי ןָא הרות ַא ןופ ור עטרעווילגרַאפ יד ףיוא טייג

 טפַאשיירטעג עקידנריר ןוא עביל עטסכעה יד סױרַא טדער ךָאד ןוא

 רעד ןיא סָאד .ןטעָאּפ עשידיי ענרעדַאמ יד ןופ רעדיל יד ןיא שידיי וצ
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 דיירפ יד  ןײטשטַאלג בקעי ןופ רעדיל גנולמַאז רעד ןופ וויטָאמ-טנורג

 : (1962) "טרָאוװ ןשידיי ןופ

 .טרָאװ ןשידיי ןופ דיירפ רעד וצ וצ ךימ טזָאל ,ָא

 .ןתעל-תעמ עלופ ,עצנַאג רימ טיג

 ,ךימ טבעוװרַאפ ,ךימ טּפינקרַאֿפ

 .ןטײקלטיײא עלַא ןופ סיוא ךימ טוט

 ,סעקשירק רימ טקנעש ,ןעָארק ךרוד ךימ טסײּפשַאב

 .טעב טרַאה ַא ןוא ךַאד ןטרעכעלעג ַא

 ,ןתעל-תעמ עלופ ,עצנַאג רימ טיג רעבָא

 טרָאװ עשידיי סָאד טינ ךימ טזָאל

 .ןסעגרַאפ עגר ַא ףיוא

 ןופ לרוג ןגעוו סעיגעלע ןוא ןעגנַאזעג עלַא ןופ גנוקריוו עסיורג יד

 ןסיז ןופ טײרפַאב ןצנַאג ןיא ןענייז ייז סָאװ ,םעד ןופ ךיז טמענ שידיי

 יז יו ױַא טקנוּפ ,רָאװ ערעטיב יד ןסייוו ייז רַאנ ,םזילַאטנעמיטנעס

 ןיא טלעפ סע .רָאװ רעקיזָאד רעד ןיא טבעל סָאװ ,טייקנייש יד ןסייוו

 עשיטעָאּפ עלַא יד רעביא טבעווש סע .תונמחר ןופ ליפעג סָאד ןצנַאג

 .םימחר ןופ ליפעג עסיורג סָאד ןעגנופַאש

 רעסיורג רעד ךָאנ ןבַאה ךַארּפשסקלַאפ רעד וצ טפַאשיײרטעג יד

 -לוק ,סרעשרָאפ ,סרעביירש ,ןטעָאּפ רָאנ טינ ןזיװעגסױרַא עפַארטסַאטַאק

 ןָאילימ רעבלַאה ַא ןעוו .קלַאפ ןופ עסַאמ יד ךיוא רָאנ --- ,סרעגערט-רוט

 זיא ,ךַארּפשסקלַאפ רעיײז יו שידיי ןבעגעגנָא ןבָאה ןדיי עשיטעיוַאס

 ןשידיי ןטימ ךיז ןריציפיטנעדיא וצ ןפָא טומ ןופ טקַא ןַא ןעוועג סָאד

 ןבעגעגנַא לָאמ ַא רעדיוװ ןבָאה ןדיי עשיווטיל ןופ טנעצָארּפ 70 ןעוו .קלָאפ

 יד ןה קורדסיוא םוצ ןעמוקעג םעד ןיא זיא ,ךַארּפש רעייז יוו שידיי

 עטצעל יד ןופ עיצידַארט יד ןה ,םוטנדיי ןשיווטיל ןופ טפַאשיײירטעג

 -סקלָאפ רעזדנוא ןופ טײטַאב ןסיורג םעד ןגעוו גנורעלקפיוא רָאי טרעדנוה

 "עג ןייק טינ, .לארשי םעיינ ןיא ןענופעג שידיי טָאה םייה עיינ ַא .ןושל

 זיא ױזַא רָאנ ,לדיל ןיא ךיז טגניז סע יװ ,"ןעמוקעג ןײלַא ,ענעטעב

 : .ןעוועג טרעשַאב םינּפ ַא
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 זיא לארשי ןיא ױזַא יו ,טקַאפ םעד ןרעדנּוװַאב וצ זיא ךָאד

 ,ןטעָאּפ עקיטכיוו טימ ,רעטנעצ רעשירַארעטיל רעשידיי ַא ןעמוקעגפיוא

 ןעמ ןעק רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ .ןטסיייסע ןוא סרעקיאַאזַארּפ

 .רעטנעצ-לארשי םענופ תחנ לסיב שּפיה ַא ןעזסױרַאפ

 ִּצ

 רעד זיא רָאי 150 ךרע ןַא ןופ ךשמב ױזַא יװ רימ ןעעז לכה:ךס ןיא

 ךַארּפשסקלַאפ רעזדנוא ןופ טכער יד רַאפ ןוא גנונעקרענַא רַאפ ףמַאק

 -טפַאשלעזעג ןופ הגרדמ יד (א :ןּפַאטע עקידרעטייוו יד ןעגנַאגעגכרוד

 שידיי תבהא ןופ (ג ;תובישח רעלַאנָאיצַאנ ןופ (ב ;טייקכעלצונ רעכעל

 .םישודק ערעזדנוא ןופ ןושל קיליײה  ַא ןופ (ד ןוא ,קלָאפ םוצ עביל בילוצ

 ןבָאה ייז עכלעוו ,ןעעדיא יד ןוא ןּפַאטע ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ

 יד ּפָא רימ ןצַאש טנייה .הריתס ןייק ןַארַאפ טינ זיא ,ןבױהעגסױרַא

 ןלעטש רימ ;ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא שידיי ןופ טייקכעלצונ

 יד רַאפ ,שידיי ןופ תובישח רעכעלטפַאשלעזעג רעד רַאפ ןייא רעטייוו ךיז

 ןעמונעגכרוד ןענייז רימ ,ךיז טײטשרַאפ .ךַארּפשסקלַאפ רעד ןופ טכער

 טוצ ןעמוק סע רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש רעזדנוא וצ עביל רעסיורג רעד ןופ

 .רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ ןעגנופַאש עטסנעש יד קורדסיוא

 יװ שידיי רַאפ תוירחא יד ףיוא זדנוא טרעדור רעדנוזַאב רַאג

 יד זיא ךָאד .רוד םענעמוקעגמוא ןַא ןופ ךַארּפש יד -- םישודק-ןושל ַא

 גנוריויטַאמ עדעי לייוו ,ןּפַאטע ערעדנוזַאב יד ןשיוװצ ןַארַאפ הריתס

 .רוד ןפיוא ןוא ןשטנעמ ןפיוא ןעגנוטכילפרַאפ ערעדנַא ףױרַא טגייל

 ,ךַארּפש רעד וצ עביל ןופ ליפעג םענופ טשרעהַאב ןרעװ סָאװ יד
 טינ ךיז ןלעװ ,עדרעוו עלַאנַאיצַאנ עסיורג ריא ןעייטשרַאפ סָאװ יד

 רעזדנוא ןיא זיא סרעדייר לָאצ ריא וליפא ןעוו ,שידיי ןופ ןרעקּפָא

 ךיוא ךיז ייז ןלעװ ,ןגעקַא .ןרָאװעג רענעלק עכַאּפע רעלַאפָארטסַאטַאק

 טקעיבָא ןַא רָאנ ןכַאמ שידיי ןופ ןליוו סָאװ ,יד יו ןלעטש ןדירפוצ טינ

 רעטייוו ןלעװ ייז ,ןרַאװיכרַא ןוא ןגָאלָאליפ רַאפ ךַאז ַא ,גנושרָאפ ןופ

 ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,שידיי זַא ,הנומא יד ןרילרַאפ טינ ןוא ןפמעק

 רעזדנוא ןופ תורוד עקידנעמוק יד ייב ןביילב רעטייוו לָאז ,קלָאפ ןיא

 ,קלָאפ
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 ,ןלעהַאב סָאטעג יד טייקנייש טימ וטסכוז ןוא

 ,ןייש ױזַא טינ זיא טייקנייש ןייק זַא ,סייוו ָאט

 ,ןלעז עכעלשטנעמ ןופ טייקנייש יד לָאמ טּפָא יו

 .ןײלַא לעזסקלָאֿפ ןופ טייקנייש יד קידנעטש יו

 ,רעייט ױזַא ,דניק ןיימ ,ריד ןיב ךיא ןמז-לכ ןוא

 ,ַאד ךָאנ ןעמַאזוצ ןענייז רימ ןמז-לכ ןוא

 -- רעייפ סָאד ךָאנ טולב ןייז ןיא טנערב סע ןמז-לכ ןוא

 .העש עטרעטסײגַאב יד ,ייברַאפ יז זָאל טינ

 (ןיסעיל .א)

 גנופַאש ןופ ,ןבעל ןופ העש יד זיא סָאד -- "העש עטרעטסײגַאב , יד

 .םויק ןשיקלַאפ ןוא
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 קיווייל .ה

 (גנונַאמרעד ַא)

 א

 טינ ןריולרַאפ רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה קיווייל .ה ןופ טיוט ןטימ -

 טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ ךשמב טָאה סָאװ ,רעביירש ןסיורג ַא רָאנ

 טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ םענייא ,רוטַארעטיל עשידיי יד טרעּפכורפַאב

 -- ,תורוד-רוד ןופ ךשמב ןקריו טעװ סָאװ ,השורי עקיטסייג עסיורג ַא

 לרוג רעטוג רעד סָאװ ,רעביירש לָאצ רעניילק רענעי וצ טרעהעג קיווייל

 ןיא ךיז ןזייװַאב ייז .רוטַארעטיל רעד ןיא ןַא ןביוא טלעטשעג ייז טָאה
 ןופ געוודיש םייב ןעייטש ייז ,ןבעלסקלָאפ ַא ןופ תופוקת עשיטירק

 ,רעביײהנָא יד ןענייז ייז .ןכַאמ ףרַאד קלָאפ ַא סָאװ ,ןעגנודײשטנַא עסיורג

 ןענעז ייז ןוא ,הפוקת רעשירָאטסיה ַא ןופ תישארב םייב ןעייטש סָאװ

 ,הפוקת ַא ןופ ילברעדנַאנופ ןשירעפעש םעד ךיוא ןבעלרעד וצ הכוז

 ּרעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא טלַאטשעג עשירעביירש . ַאזַא

 ,ץרּפ .ל .י טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ביײהנָא םייב ןעוועג זיא רוטַארעטיל

 רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא טרעהעג ןבָאה עירָאגעטַאק רעד וצ

 ןופ רערעדעי .םכילע-םולש -- רעשידיי רעד ןיא ןוא קילַאיב ןמחנ םייח

 -עטיל עשידיי יד .לָאמ ןייא ףיוא טמוק סָאװ ,גנוניישרעד ַא זיא יז

 ןבָאה סָאװ ,רעלייצרעד ןוא ןטסילעװַאנ עסיורג טַאהעג טָאה רוטַאר

 םעד ןופ ךשמב ןבעל ןשידיי ןופ רעגייטש םעד טרעדלישעג ךעלרעדנּוװ

 .טָאהעג טינ רימ ןבָאה םכילע-םולש ןטייווצ ַא .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ןטצעל

 ןענייז "לדנעמ-םחנמ , ,"רעקיכלימ רעד היבוט , ןפיט סמכילע-םולש רַאנ

 ןףעמונעגנַא טָאה קלאפ סָאד סָאװ ,סעירָאגעטַאק עשילַאבמיס ןרַאװעג

 רעלַאיצַאס ןייז ,תודיסח וצ גנַאג סעצרּפ ןגעוו ןגָאז ןעמ ןעק עבלעז סָאד

 ."רעכעה ךָאנ טינ ביוא ,, םוצ ןבערטש ןייז ,עריטַאס
 -סיוא סקילַאיב .נ .ח ןעוועג ךיוא זיא ןפוא ןייז ףיוא קיטרַאקיצנײא
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 -נדייל עטמיוצעג יד ,"טָאטש-הטיחש , רעד ןיא ןרָאצ ןוא רעצ ןופ קורד

 ןקריו ןיא טַאהעג טָאה קילַאיב סָאװ ,חוכ רעשילַארַאמ רעד ןוא טּפַאש

 ,ןשינעעשעג עקידנעלסיירטפיוא ןופ געט יד ןיא קלָאפ ַא ףיוא

 עשירעביירש יד וצ ,םינושאר יד וצ טָא טרעהעג טָאה קיווייל .ה

 םעד ןבָאה ןוא רוטַארעטיל ַא ןיא ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 עטסמיטניא ןוא עטסטנעָאנ יד ןופ ןה ןדייר וצ קרעװ ערעייז ןיא חוכ

 סָאװ ,ןעגנובעלרעביא עויטקעלַאק יד ןופ ןה ,דיחי ַא ןופ ןעגנובעלרעביא

 ,קלָאפ ַא ןופ תורוד ןוא קלָאפ ַא ַא טרעשַאב ןענייז

 זיא סע .רעכיילג ןייק טינ זיא רעביירש ןסיורג ַאזַא ןופ געוו רעד

 .ןשינעשזדנַאלב טימ ןה ,ןעגנוגָאזסױרַא עטסיירד יד טימ ןה ןדנוברַאפ

 -מוא יד ןוא עטסכעלדנעטשרַאפ יד לָאמ וצ ןענייז רעביירש עקיזַאד יד

 ,ןרענַאשז חסונ ןשירעביירש רעייז ןיא ןקינייארַאפ יז .עטסכעלדנעטשרַאפ
 ,קיווייל .טדיישעצ טייו ןעוװעג טייצ רענעגייא רעייז זיב ןענייז סַאװ

 עכעלשטנעמ ןופ ךיוא רעבָא ,טייקנייש ןופ רעגניזַאב רעד זיא ,לשמל
 -ַאב ןגעק טסעטַארּפ רעסייה רעד רעדיל ענייז ןיא טגנילק סע .ם"רוסי

 םעד ןעגנערב וצ ןליוורעדיו רעד -- טימרעד ןעמַאזוצ ןוא ,גנוקירד

 רעד זיא רע .דלַאװג ןוא גנוסיגרַאפ-טולב ךרוד גנוזיילרעד שטנעמ

 ; רוטַאינימ ןיא טלעוו יד ןעז ןעק סָאװ ,רעקיריל רעטסלדייא ןוא רעטסניד

 ,טנַאלַאט ןשיטַאמַארד ןסיורג ַא טימ רעביירש ַא רע זיא קיטייצכיילג ןוא

 תוריתס עלַאיצַאס יד ,ןשטנעמ ןופ ןעמעלבַארּפ עקיבא ףיוא טקעד סָאװ

 יד ןוא סעיצולָאװער ןופ תוריתס יד ,טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 ןיא .טייהיירפ רעכעלשטנעמ וצ גנַאג םעניא ןקעטש סָאװ ,תונכס עסיורג

 רעלופ ןופ רענָאמ רעטסערג רעד ןעוועג קיווייל .ה זיא ןביירש  ןייז

 -ןעעדיא ןַא ,טסילַארָאמ ַא ךיוא רעבָא ;טרָאװ ןופ טייקשירעלטסניק

 ןענייז סָאװ ,ןעגנוגיינ עקידתוריתס עכלעזַא עלַא ,ךיז טכוד -- רעביירש

 ,דחא ןַא ןרָאװעג ןפַאש ןייז ןיא

 ןענייז טייקכעלנעזרעפ עקידתוריתס סקיווייל ןייטשרַאפ וצ--לַאװק .ַא

 רעדנוזַאב רַאג ַא ;ןעגנופַאש עשיריל ןוא עשיטַאמַארד .ענַײז רָאנ טינ

 טכעלטנפערַאפ טָאה רעטכיד רעד עכלעוו ,ןרַאומעמ .ענייז ןפרַאװ טכיל

 סָאד .(1959) "עגרָאטַאק רעשירַאצ ףיוא , ,ןבעל ןייז ןופ רָאי ןטס70 .םוצ

 ,ןשינעטכַארטרעביא עשילָאכנַאלעמ ןוא תונויער טימ לופ קרעוו ַא זיא
 רעד ןיא רָאנ טינ טרָאד טדער קיווייל ,ןשטנעמ םוצ םימחר טקעוװ .סָאװ
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 רע סָאװ ,ןענױשרַאּפ ןוא ןּפיט ערעדנַא יד ךרוד ךיוא רָאנ ,ןַאזרעּפ רעטשרע

 רַאפ ןעניד ייז .תוסיפת עשירַאצ יד ןיא ןוא עגרָאטַאק רעד ףיוא טפערט

 -שיּפיט ַא ןריפ םיא ןפלעה ייז ."ַאנָאסרעּפ-סיטַאמַארד , ןימ ַא יו םיא

 טײקנלַאפעג ןייז ,טייקנביוהעג ןייז ,שטנעמ תוהמ ןגעוו גָאלַאיד ןשיקיווייל

 .ןשטנעמ םעניא ןוא ןשטנעמ ןפיוא ןרעיול סָאװ ,תונכס עסיורג יד ןוא

 ךרוד קיווייל טגָאז -- "ןשטנעמ םעד ףיוא תונמחר סיורג ַא זיא סע,

 שטנעמ רעד יצ .ללכב ןשטנעמ םעד ףיוא , -- ןטלַאטשעג ענייז ןופ רענייא

 -כַאװש ַא יצ ,דלעה ַא זיא רע יצ ;רעלענימירק ַא יצ רעשיטילַאּפ ַא זיא

 רעסיורג ַא זיא סע -- שטנעמיעסַאמ ַא יצ ,רעריפ ַא זיא רע יצ ;גניל

 ךיא ןפע -- טינ ךיז םעש ךיא ןעוו -- ךייא גָאז ךיא .םיא ףיוא רעצ

 יז זָאל ןוא ,רימ ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,ןרערט ןופ ןלַאװק עלַא ףיוא

 סיוא ןייו ןוא סמערוט עלַא ןופ ןוא ..סערַאנ עלַא רעביא ןעמָארטש

 ."טינ ךיז םעש ךיא ןעוו --- ןייוועג סנעמעלַא

 "עג עטסערג יד ןופ ענייא יו ןביילב טעװ קיווייל טלַאטשעג יד

 ןמחנ"םייח טימ ,ןצרּפ טימ ךיילגוצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןטלַאטש

 סקיווייל ןיא ךיז ןעמ טפיטרַאפ .ןעלעדנעמ ןּוא םכילע-םולש טימ ,קילַאיב

 עטסערג יד ןופ רענייא רַאפ ןעייטש רימ זַא ,שוחב ןליפ רימ ןעמענ ,ןפַאש

 קיווייל .רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןופ ןשינעעשעג עקידמיסינ

 עטסכעה יד ןופ זיא רע .ןעוועג סע זיא עטנַאד יװ ,רעטכיד-טלעוו ַא זיא

 רעד טינ רעבָא ,קלָאפ ַא ייב הפוקת רעשירַארעטיל ַא ןופ ןעגנוכיירגרעד

 | ,רוטַארעטיל ַא ןופ גנַאנּפָא םעד טנכיײצַאב סָאװ ,ףוס

 ריא טכיירגרעד טָאה גנוטכיד עשידיי יד ןעוו ,קעװַא זיא קיווייל

 טימ םיא ןכיילגרַאפ וצ גונעג זיא סע .רעמוז טעּפש ןופ טייקפייר עלופ

 -גוהרָאי רעזדנוא ןופ ביײהנָא םייב גנוטכיד רעזדנוא ןופ ןעייפירַאק יד

 ןעז וצ ידכ ,ןעזיר םהרבא ,דלעפנעזַאר סירָאמ ,גורפ ןועמש :טרעד

 .ןעגנַאגעגכרוד זיא גנוטכיד עשידיי יד סָאװ ,ףױרַא-גרָאב םעד

 סָאװ ,ןעוועג זיא גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ טסנידרַאפ רעסיורג רעד

 רעזדנוא ןופ ןשטנעמ םעד ןבעגעג יז טָאה ,רעקיַאזָארּפ יד יװ רעמ ךָאנ

 .לוק םענטגייא ןייז רוד

 ןטס20 בײהנָא ןוא טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןופ רעביירש עלַאינעג יד

 -עלטסניק םגה ,עטכַארטעגסױא ךרוד ןדייר טזומעג ןבָאה טרעדנוהרַאי

 טָאה םירפס-רכומ עלעדנעמ .רעלטימרַאפ ןוא ןרעטקַארַאכ ,ענעפַאשעג-שיר
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 רעטניה ,עלטדנעמ ַא ןופ טלַאטשעג עטכַארטעגסױא יד ןפַאשַאב טזומעג

 ,שטיװָאמַארבַא בקעי:םולש ןטלַאהַאב טנעקעג ךיז טָאה סע רעכלעוו

 יד ךרוד ,"רעקיכלימ רעד היבוט , ןופ ליומ ןכרוד טדער םכילע-םולש

 םעד ,םותי ןופ לױמ ןטימ ,ץעּפוהעי ןופ לדנעמ-םחנמ ןופ ןטלַאטשעג

 ."סנזח םעד יסייּפ-לטָאמ,, ןופ לגניי סנזח

 שטנעמ רעשידיי רעד טָאה גנוטכיד רעשידיי רעקיטנייה רעזדנוא ןיא

 ןוא רעשיריל ,רעניד ַא סָאד זיא לָאמ ַא .ןושל ןעמוקַאב רוד רעזדנוא ןופ
 -סיורג לָאמ עלַא רעבָא ,רעטמערוטשעגפיוא ןַא לָאמ ַא ;לוק רעקידרעטיצ

 גנונעקרעד רעסיורג רעד טימ ןוא תובישח טימ לופ קידנעטש ,ךעלשטנעמ

 ןייז רַאפ ןוא ןשידיי ןייז רַאפ טגָארט רוד רעד סָאװ ,תוירחא רעד ןופ
 ,ןעוועג טרעשַאב םיא זיא סָאװ ,לרוג ןכעלשטנעמ

 ןגָארטעג טָאה רעטכיד רעד זַא ,ןעמ טליפ קרעוװ עטסירפ סקיווייל ןופ

 :תוחילש רעסיורג ַא ןופ ןייזטסּוװַאב םעד ךיז ןיא

 ךיא בָאה /,ןגייוש-ןדייל ןשטנעמ יװ ,ןעזעג ןַאד ןיוש בָאה ךיא,

 ךיז טלעטשעגרַאפ סעּפע ןוא /ןעמונרַאפ ךיז ןיא ןרעייז ןגייווש םעד

 ןדייל ןופ טעוו סעכעלרעדנּוװ סעסיורג סעּפע / ,רעטלע רעטייוו ןיא טייוו
 /."ןעמוק

 ןרעװו טלײטעגּפַא טינ ןעק ןשטנעמ םוצ גנוקעלּפטנַא עסיורג יד רָאנ
 ,טרָאװ ןיא ךיז טזייוו ןוא טגיל סָאװ ,גנוקעלּפטנַא רענעי ןופ

 ,רעטרעוו ןּפיל יד ףיוא גָארט ךיא

 ,ןרָאװעג רימ טיורטרַאפ ןענייז סָאװ

 ,רעטרעוו ןופ חילש רעד ןיב ךיא

 ,דיירפ ןוא טפַאשביל סָאװ

 ,דייל ןוא רעיורט טימ טשימעג

 .ןרָאבעג ןעניגַאב ןיא טנייה ןבָאה

 .ַאטשינ רעמ זיא טרָאװ ןופ הילש רעד

 -קירעיױרט סָאד ןעשעג סע זיא ,1963 ,לטכיל עטירד סָאד הכונח

 ,(1959) רעירפ רַאי ריפ טימ ןבױהעגנַא ךיז טָאה סָאװ ,ןגייווש ענעגנוװװצעג

 .טקידנערַאפ ךיז טָאה

 ןכעלנייּפ ליפ ױזַא טימ ןַאט געװַאב ַא טנַאקעג ךָאנ טָאה סָאװ ,טנַאה יד
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 -עג זיא טנַאה עלעדייא עכיילב יד -- ןייטשרַאפ ןלופרעצ ןוא קורדסיוא

 ,ליטש ןבילב
 ןרָאי טנַאעג טָאה רעטכיד רעד רעכלעוו ןגעוו ,שינעגייווש עקיבייא יד

 -יודיוו יו רעדיל ענייז ןופ טנײװעגסױרַא טָאה עכלעוו ןוא ןבעל ןייז ןופ

 .ןעמוקעג ךעלדנע זיא ,ןעגנַאלק
 ,העידי רעד ןופ ןרָאװעג טרעטישרעד זיא טלעוװ-רוטלוק עשידיי יד

 ןתמא םעד טסּוװעג ןבָאה קינײװ .זדנוא ןשיווצ ַאטינ רעמ זיא קיווייל זַא

 טרעבױצַאב טָאה סָאװ ,רעטכיד רעסיורג רעד זַא .קיווייל ןקנַארק ןופ בצמ

 ןשטנעמ בור'ס רעבָא ;טסּױװעג ךס ַא ןבָאה ,קנַארק זיא טרַאװ ןייז טימ

 טָאה ,טקורדעג שידָאירעּפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל יד זַא ,טניימעג ןבָאה

 ַא ןעוועג ןיא סָאד .ןבירשעג טײקנַארק ןייז ןופ ךשמ ןיא קיווייל

 רעדיל יד סָאװ סָאד ןוא !זדנוא וצ רע טדער ןגייווש ןייז ןיא --- טסיירט

 םוצ הליפת יד ,טייקמוטש ןופ ייוו םעד ,טסגנַא םעד ןבעגעגרעביא ןבָאה

 ןעוועג זיא -- ןרעו ןָאטעגּפָא לָאז טייקמוטש יד זַא -- ןטלעוו יד ןופ רַאה

 רערעװש רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ייז טָאה קיווייל זַא ,היאר רעמ ךַאנ

 קיווייל טָאה רעדיל יד .ױזַא ןעוועג טינ זיא ,רעדייל .ןבירשעג טײקנַארק

 ענדַאמ סָאד ןעוועג ןיוש זיא ייז ןיא רָאנ ,טיהקנַארק רעד רַאפ ןבירשעג

 -לעה ןימ ַא ,ןלַאפַאב םיא טעװ סָאװ ,קילגמוא ןסיורג ןופ ליפעגרַאפ

 ןטרעשַאב םענעגייא ןייז טגָאזעגנָא סיורָאפ ןופ םיא טָאה טפַארק עשירעעז

 ,םירוסי ןופ לרוג

 | ב

 יד .גנולצולּפ ןוא טכירעגמוא ןעמוקעג זיא טייקנַארק סקיווייל

 סרעטכיד םעד ןעװַארּפ וצ ןבילקעג ךיז טָאה טלעװ:-רוטלוק עשידיי

 םישדח ןוא ןכַאװ עגנַאל ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .רָאי-ןריובעג ןקירָאיס0

 ײלרעלַא טדנעװעגנַא טָאה ןעמ ;זיוה:סגנוליוהרעד ןיא ןוא לָאטיּפש ןיא

 םעד ןלַאפַאב זיא סָאװ ,טייקמוטש יד .עיּפַארעט עשיזיפ ןוא סעיצַארוק

 רעד ןיא .ןייז רבוג טנעקעג טינ ןעמ טָאה שזילַארַאּפ םעד ,רעטכיד

 ךָאד .טדנלערַאפ טזַאלעג טינ םיא דניירפ-עטוג ענייז ןבָאה טיײקנַארק

 "רַאפ ןעוועג זיא ןוא גנובעלרעביא ערעווש ַא ןעוועג ןקיווייל וצ ןייג זיא

 .םירוסי טימ ןדנוב
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 -עגַאב ןופ סענעצס עכעלטע ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיז ןבָאה סע
 בקעי רעלעטשטפירש יד ןעוועג ןענייז בוטש ןיא ןעוו ,לָאמ ןייא .ןשינעג

 טיירפרעד קיווייל .ךיא ןוא טַאּפ בקעי ,רעלגירטש יכדרמ ,יקסנַאשַאטָאב

 ,טסדער וד ןוא וצ ךיז טסצעז וד .ןשטנעמ ןטנעָאנ ַא טעזרעד רע ןעוו ,ךיז

 רעדָא שילַאכנַאלעמ םעצולּפ טרעװו רע ןוא דלַאב טדניװשרַאפ דיירפ יד

 סָאװ ,שטנעמ ַא טמענַאב ליפיוו ןוא 1 םיא וצ ןעמ טדער יוװ .קיטליגכיילג

 טינ הלילח םיא סיוא ךיז ןעמ טיה יו ןוא ,םוטש ןוא טריזילַארַאּפ בלַאה זיא

 ןשירַארעטיל ןופ סייג םיא רימ ןלייצרעד ךעלנייוועג ? ןרעטַאמוצסיוא

 ןגערפ רימ .ןדָאזיּפע עטנַאװמַא עצרוק ,ןעק רע סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ,ןבעל

 ."ןייג , ףיוא רעדָא "ַאי ,, ףיוא ּפָאק ןטימ טלקַאש רע ןוא ,תוצע םיא

 רע .טנעיילעגרַאפ רעדיל ענייז ןרעה וצ טַאהעג ביל טָאה קיווייל

 ןעמ טנעייל ;דיל רעדנַא ןַא ןוא דיל סָאד טָא ,ןביילקסיוא ןיילַא טגעלפ

 טינ םיא ןעמ טרעטַאמ יצ ןקערש ךיז עטנעַאנ יד ןגעלפ ךַאד ; רָאפ םיא

 סָאמ רעד ןיא ךרד-הרומ רעד ןעוװעג זיא ,יורפ סקיווייל ,הרש ? סיוא

 טימ ןביילב וצ ןוא ןציז וצ גנַאל יו ,ןדייר וצ טינ לפיוו ןוא ָאי לפיוו

 .טסיירט ןוא גנוקרַאטש טפרַאדַאב טָאה הרש ךיוא .ןײגוצסױרַא ןעוֶו ,םיא

 ערעװש ליפ ױזַא דיירפ טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,הרש עכַאװש עניילק יד

 -סיוא ךָאד ןוא ןגָארטעגסיױא ךָאד ןוא ,ןקיוויל טימ טבעלעגכרוד ןרָאי

 ,ןטלַאהעג

 ןוא ןח ןשידיי ןקיטרַאנגײא ןַא טגָאמרַאפ טָאה בוטש סקיווייל

 רעטסנעש ןוא רעטסקיטכיל רעד ןעוועג זיא רעמיצ סקיווייל .רעטקַארַאכ

 ,טייקטייוו ןוא למיה ךס ַא ןענידרַאג יד ךרוד ןעזעג טָאה ןעמ ,בוטש ןיא

 ,וירב ,ןטּפירקסונַאמ טימ לופ לקניוו ןיא ןענַאטשעג זיא שיטביירש ַא

 סעפַאש .גנונעדרָא עטסטפַאהרעטסומ יד ,טרדסעג קיטכיצ ןוא ןייש ץלַא

 -תבש עּפַאש ןייא ףיוא .רעביירש עשידיי ןופ תונתמ ,רעכיב טימ לופ

 רעד ןוא החונמ ,גנונעדרָא ןופ טנַאה יד טורעג טָאה ץלַא ףיוא .רעטכייל
 בוטשקרעװ סָאד ןעוועג זיא סָאד .הדמתה רעלעוטקעלעטניא ןופ טסייג

 !טעַאּפ ַא ,רעלעטשטפירש ןשידיי ַא ,רעטסײמטרַאװ ןסיורג ַא ןופ

 -ּפָארַא ןבָאה ,רערעדנַא רעד ןגעקטנַא ענייא טקנוּפ ,טנעוו ייווצ ןופ

 עדייב .רעטומ ןוא רעטָאפ סקיווייל --- רעדליב-רויוװַארג ייווצ טקוקעג

 ַא ןיא עטַאט רעד ,םישובלמ עקידבוט-םוי ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ענייז
 ןיא עמַאמ יד ,דרַאב רעטמעקרַאפ קיטכיצ ,רענייש ַא טימ ,לטודרוס
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 טריזיליטס ןטלַאטשעג עדייב טָאה רעדער רעלטסניק רעד .דיילק ןייש ַא

 עכיילב עניד ןוא טנַאה סנטַאט םעד .חסונ ןשיקיווייל ַא ןבעגעג ייז ןוא

 -עג יװ ןוא .טייקלקנוט רעד ןופ טנײשעגסױרַא ןבָאה רעגניפ עכעלגנעל
 | | .ןוז ןעמוטש םוצ ךיז ןגיוצ

 .רעדליב יד ףיוא טנַאה רעד טימ ןזייוו וצ ןבָאה ביל טגעלפ קיווייל |

 רע .טגָאזעג ןגיוא ענייז ןבָאה --- "רימ טימ דימת ןענייז ייז ,טעז טָא;

 ןבעל ןופ פונק ןקיטכיל ַא ןיא עמַאמ-עטָאט טימ ןדנובעג טליפעג ךיז טָאה

 | .ןעגנובעלרעביא עקידנרעצרַאפ עלעקנוט ןופ ךיוא ןוא

 רעטנשקערַאפ ַא ןעוועג זיא ןעמוהיא ןופ ןהכה לאומש 'ר עטַאט רעד

 -ולָאװער ןגנוי ןופ םיכרד עשילעבער יד ןענַאטשרַאפ טינ ןוא רעגייווש

 יד -- טייהיירפ ןייז ןוא ןַאק ןיא ןבעל ןייז ןלעטשנייא סָאד ,רענָאיצ

 יז ,עמָאמ יד ןגעקַא .ןרָאא טרעיודעג טָאה דנַאטשרעדיװ ןֹוא הדירמ:

 יד ןיא טשרע .טײקיצרַאהטוג ןזיװעגסױרַא לָאמ עלַא טָאה ,ןירעקעב

 רעדיל סקיווייל ןיא ןעמוקַאב עטַאט רעד טָאה טייקפייר ןופ ןרָאי עטעּפש

 .עטַאט רעקיבייא רעד טרעו רע .טלַאטשעג עקיטכיל ַא

 יד ןָאטעג ןפע ןַא טָאה ןעמ זַא ,טײקנַארק ןופ ןרָאי יד ןיא רַאנ !

 קיושיל :ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ,ריט

 סעגר ןוא ,ןייש ץלַא ךָאנ םינּפ סָאד ,לוטש םוצ טדימשעגוצ יוװ ןיילַא

 ענעגייא ןייז יו ןעזעגסיוא רעמ טָאה רע רעֿבָא ,ןטכיולעגפיוא וליפא
 ,לעג ןעוועג זיא םינּפס לייוו ,עקסַאמ ענעגייא ןייז יו ,עוטַאטס-סקַאװ

 טקוקעגּפָארַא ןבָאה עמַאמ-עטַאט ןוא ;קורדסיוא ןָא םינּפ טפלעה ןייא

 -ּפָא ריד ןעמוקעג ןענייז רימ ,קיווייל ,קיווייל , :טגָאזעג ןטלַאװ ייז יו

 | | | | / / .-."אבה ךורב ןבעגוצ

 -עג ךיוא עמַאמ-עטַאט ןענייז רעִירפ ןרָאי קילדנעצ ףניפ טימ ױזַא

 ןבָאה רעטכיר עשירַאצ יד יו םעד ךָאנ ,הסיפת ןיא ןקיווייל ןכוזַאב ןעמוק:

 טלָאמעד ךיוא טָאה עטַאט רעד ;עגרַאטַאק ןרָאי עגנַאל ףיוא טּפשמרַאפ םיא

 עמַאמ יד רַאנ ,ןטעברעביא טנעקעג טינ ץלַא ךיז ...ןגיוושעג טנשקערַאפ

 ןבָאה טציא "? רעווש ןטייק יד ןענייז ,קיווייל , : ןירענדער יד ןעוועג זיא

 רעניילק רעד ןענַאטשעג זיא רעטצנעפ ןפיוא .ןטעבעגרעביא עלַא ךיז

 ןייז ןיא ןעגנוזַאב ןוא טצנַאלפרַאפ ןײלַא טָאה קיווייל סָאװ ,ןָאזַאװ

 עביל ןופ גָאזנַא ןַא ."םיובלּפע ןַא ףיוא טַאלב ַא, :ךוברעדיל ןטצעלרַאפ
 .ןעגנוזַאב טָאה קיווייל סָאװ ,ןצנַאלּפ עמוטש יד וצ ךיוא
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 ג

 סקיווייל ןופ גנַאג םעד ןיא סיר ַא ץעגרע ןוא הריתס ַא ןעוועג זיא סע

 רע ,סוחי ןשידיי ןסיורג ַא ךיז רעטניה טָאה קיווייל .ה .סוחי-החּפשמ

 ,רשא ןב הירא 'ר ןופ החּפשמ רעקידסחוימ רעד ןופ טמַאטשעגּפָא טָאה

 -- טייצ ןייא ןיא ןוא םירפס ןופ רבחמ ַא ,(1785 --- 1695) רודה לודג ַא
 ַא ןעועג ךיוא זיא ןהכה רעב-דוד 'ר עדייז סקיווייל .ה .בר רעקסנימ

 יו ,טכוזדניוש ןופ טייהרעגנוי ןברָאטשעג זיא רע רָאנ ,ןדמל רעסיורג

 ןייז ףיוא ןעוועג זיא רעב-דוד בר .רעד יד ןפורעג טלָאמעד סע טָאה ןעמ

 ,הרות ,םירפס .תונבר ןופ ןבעל טלָאװעג טינ טָאה ןוא לעבער ַא רעגייטש

 טנגוי ןייז ןיא טָאה ןקיווייל .טינ -- תונבר רעבָא ,ָאי -- םימש תארי

 קיווייל רעגנוי רעד .ןטַאט םוצ יװ ןדייז ןשילעבער םוצ ןגיוצעג רעמ

 טימ ,טײקמערַא ןופ רעצ ןלופ םעד טּפַאזעגנייא טייהדניק ןייז ןיא טָאה
 -- ןעמוהיא ןופ ןירעקעב עמערַא יד ןגרָאזרַאפ טנעקעג םיא טָאה סָאװ

 -ָאהעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,בוטש ַא ןיא עמַאמ עקיצרַאהטוג ןוא עביל ןייז

 ,עטַאט רעד ןגרָאזרַאפ טנעקעג םיא טָאה סָאװ טימ ? רעדניק ןיינ טעוועד

 סָאװ ,ךעלדיימ רַאפ דמלמ ַא ,דרָאב רעקידנעמַאלפ ַא טימ דיי ַא ,דרוי רעד

 ? רעלעטשנווירב ןופ טנרעלעג ייז ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאגעג זיא

 ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טייקנייש רעכעלרעדנּוװ טימ טָאה קיווייל

 :ןטַאט םעד רעדיל ערעדנַא ןיא ןוא ןטענָאס ןיא ןבירשַאב

 ןוא דרַאב עקידנעמַאלפ ןייז ןרעמָאי
 רע טגעלפ רעמַָאי סעד ןוא / ןגיוא עטילגעגנָא
 ...טכַאנ רעטעּפש ןיא םײהַא ןעגנערבטימ

 טלַאטשעג-רעטַאפ יד ןקיווייל טָאה דנַאנַא ךַאנ ןרַאי ןוא רעטעּפש ןרָאי

 -שטנעמ רעד טימ ןוא גנונַאמ ,עביל ,טייקגנערטש ריא טימ טגלָאפרַאפ

 ןגָארט וצ -- טרעשַאב םדא ןב ןדעי זיא סָאװ ,גנונעקרעד רעכעל

 ךיוא ןגעקטנַא ןגָארט ןוא ןבעל ןבעגעג ריד טָאה סָאװ ,םעד וצ טפַאשביל

 ,הדירמ

 -יורג ּפָאק רעד ,ןסעזעג זיא קיווייל .ה ּוװ ,רעמיצ-ןקנַארק ןיא ,טציא

 -ַאלפ יד טָאה -- טנַאטסערַא ןייז וצ טּפשמרַאפ רעדיוו רָאנ ,קידרעבליז

 .טילגעג טינ ןבָאה ןגיוא יד ,טמַאלפעג טינ רעמ ןטַאט ןופ דרַאב עקידנעמ
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 יד ןליפ טנַאקעג טוג טָאה ןעמ רָאנ ,ןרָאװעג טליטשעגנייא זיא ץלַא
 טײקטרעטיברַאפ ןופ סעגר ןיא ;ןבעל סנשטנעמ ַא ןופ עמַארד עסיורג

 ;טנַאה רעד טימ ךַאמ םענדָאמ ַא טַאהעג רעטכיד רעטּפשמרַאפ רעד טָאה
 סעּפע ,ונייהד ..ןעמעלַא ןופ שטייט רעד זיא סָאװ , :ןגָאז טלָאװ רע יו

 "...גונעג ןעוועג רָאג ןיוש טלָאװ רשפא ןוא ...טינרַאג סע ךיא ייטשרַאפ

 ןענעגעזעג סָאד ,ןקיווייל וצ ןעמוקעג זיא ןעמ זַא ,ןעוועג זיא רעווש

 רעקנַארק רעד טָאה ןרעהנייא ךיז ןוא ןסעומש ןוא ןציז גנַאל שטָאכ .ךיז

 ןוא גנַאל ןעגנַאגעגוצ ךיז ןענעגעזעג סָאד זיא ,טנעקעג טינ קיווייל

 .גנונעגעזעג רעדעי ןיא טייקטצעל ןופ ליפעג ַא ןעוועג זיא סע .ךעלנייפ

 ןעמוקעגנָא םיא זיא'ס ,לוטש ןופ ןביוהפיוא טנָאקעג טינ ךיז טָאה קיווייל

 טימ ןוא ןגיוא יד טימ גנונעגעזעג ַא ןעועג סָאד זיא ,םירוסי טימ

 סָאד ןוא .ןגעװַאב טנעקעג ךָאנ יז טָאה רע סָאװ ,טנַאה רעקיצנייא רעד

 םינּפ ןיא זדנוא טשוקעג טָאה רע יװ םעד ךָאנ :ךרד רעד ןעוועג זיא
 יד ןיא ןרערט טימ ,טנעה ערעזדנוא טקירדעג ,םיא רימ ןוא

 ךיז ןענעגעזעג טנעקעג טינ ןוא טשוקעג רעדיו ךיז רימ ןבַאה ,ןגיוא
 .טמעשרַאפ ןוא  ןריולרַאפ טליפעג ךיז ןבָאה ,עטנעָאנ יד ,רימ

 ןענעק רימ קיניײװ יו ןוא ,ןענייז רימ קידלוש יװ ,ןענייז רימ ךַאװש יו

 ,דלַאװג .ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ ,בָאג יד םיא ןרעקוצמוא ,ןָאט םיא רַאפ

 ,טרָאװ ןייא ןָא קיווייל : טרעשַאב ױזַא ןייז סע ןעק יוװ ,טרעלקעג רימ ןבָאה

 !ןגייווש םוצ רעטּפשמרַאפ ַא ,רעטמוטשרַאפ ַא

 רעד רעביא טײרדעגמורַא ךיז רימ ןבַאה ,ןסיורד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 ךיז ןטסיירט וצ יו רעדָא ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טינ ןוא סַאג רעגנַאל

 טמעשעג ךיז ןטלָאװ רימ יװ ,טליפעג ןבָאה רימ ;ערעדנַא יד ענייא

 קיווייל רעזדנוא ןעװו גנוצ ןטימ ןריר ןענעק וצ זוכ םענעגייא ןטימ

 .טמוטשרַאפ טציז

113 



 סעלעיעליאצנַאלג .א

 רוטַארעטיל רעשידיי רעזדנוא ןיא סעלעיעל-ץנַאלג .א ןופ געוו רעד

 -טנַא ןופ גנַאג ןצנַאג ןטימ ןוא ףױרַא-גרַאב ןצנַאג ןטימ ןדנוברַאפ זיא

 .ןפַאש ןשירַארעטיל רעזדנוא ןיא גנולקיוו
 ןלא ןענַאטשעג רעטכיד רעד זיא טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא ןופ ךשמב

 ןייק זיא גנוקילײטַאב ןייז ;ןבעל ןשירַארעטיל רעזדנוא ןופ ןטימ עמַאס

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ץלַא ןיא .עשירעפירעּפ ןייק ןעוועג טינ לָאמ

 ,גנוטכיד רענרעדַאמ רעזדנוא ןופ ןעגנולקיוטנַא עלַא ןיא ,רוטַארעטיל רעד

 ןגָאז וצ טַאהעג סעלעיעליץנַאלג .א טָאה ,ןטיירטש עשיעדיא עלַא ןיא

 -סױרַאפ ַא ,תוירחא ןופ שטנעמ רעד ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע .טרַאװ ןייז

 .רעייג ַא רָאנ טינ ןוא רעייג

 ַא ןפורנָא ןעמ ןעק ןבעל םוצ גנויצַאב ןוא תוכייש עוויטקַא ַאזַא

 "סיוא ןוא גנוקריוו עקיטייזנגעק עסיוועג ַא טגָאמרַאפ יז - ,ײעשינַאלַאיד

 ראג ,טרַאװ ןייז טגָאזעג רעטכיד רעד טַאה רַאנ טינ םערָאװ .גנוקריוו

 גנַאג רעד ,ןעמזילקַאטַאק עשירַאטסיה עסיורג יד ,טייצ עקידהמיא יד ךיוא

 רעד -- ןברוח רעד ןוא ןסיזירק יד .ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער ןופ

 טזָאלעג ךיז טָאה -- עכָאּפע רעקידהמיא ןוא רעקיורמוא רעזדנוא ןופ לוק

 סופ םייב , יו רעדיל-רעכיב עכלעזַא .רעטכיד םענופ קרעװ יד ןיא ןרעה

 ,1937 "דניל סויבַאפ, ,1947 'ןעמעַאּפ ןוא רעדיל , ,1957 "גרַאב ןופ

 ןיא רַאנ ןרעװ ןבירשעג טנעקעג ןבָאה ,1962 "ךיא ןוא עקירעמַא,

 'סעלעיעליץנַאלג .א .טרעדנוהרַאי ןקיטעמוא ןוא ןקידרעּפָאה רעזדנוא

 םעד ןוא טייקטיירג יד ,טימעג עקימענפיוא סָאד טגָאמרַאפ טָאה גנוטכיד

 ןוא רע רעכלעוו ןיא ,טייצ רעד ןופ םערוטש םעד רַאפ סנַאנַאזער ןלופ

 ,טבעלעג ןבָאה עלַא רימ

 סָאװ ,טייצ רעד טימ גירק ַא ןריפ סָאװ ,סרעטכיד ןַארַאפ ןענייז סע

 "ילק ַא ןיא ."טייצ רעדמערפ , ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז יז זַא ,ןליפ

 ,טבעלעג רעסעב ייז ךיז טלָאװ הפוקת רעשירָאטסיה רעדנַא ןַא ןופ טַאמ
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 סָאװ ,עעדיא רעקידנשרעה רעד וצ טייקטנעָאנ רעמ טליפעג ןטלָאװ ייז

 ,ליפעג-סנבעל ןקיטרַאנגײא םעד וצ ,הפוקת עשירָאטסיה ַא םורָא טּפַאכ

 ויא טפַארק רעשירעטכיד ןופ ןוא םענרַאפ ןסיורג ַא ןופ רעטכיד ַאזַא

 רעלעירטסודניא רעקיטנייה רעד ןיא טָאה רע ,םחנמ ןעוועג רעגייטש ַא

 -טקַארטסבַא ריא ןיא ,טפַאשנסיװ רעד ןופ ןטָאבעג יד ןיא: ,טפַאשלעזעג

 ןעמענרַאפ טינ ןעק סָאװ ,הפוקת ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טליפעג ,טייק

 טייטש יז יװ טליפעג רע טָאה טייצ ענעגייא יד .ןשטנעמ ןקידהליפת םעד

 עינָאריא ןָא טינ טָאה רע ,טימעג ןשיטעַאּפ-טנורג ןייז וצ הריתס ַא ןיא

 .תועט רעלַאטַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ רימ טימ זיא סע, :ךיז ןגעוו טגָאזעג

 םחנמ ןעז) "ןוז ןייז טינ ןוא עדייז סנטַאט ןיימ ןייז טפרַאדעג בָאה ךיא
 ,(1947 ,"רוד ַא, רעדיל דנַאב םענופ ףוס םייב ייסע סַאשײרַאב

 רעד טימ טריפעג טינ גירק ןייק לָאמ ןייק טָאה סעלעיעל-ץנַאלג .א

 רעלופ רעד טימ ןעמונעגפיוא יז טָאה רע ;הפוקת רעשירָאטסיה רענעגייא

 רענייא ןעוועג זיא ןוא ןטסטנעָאנ םוצ טליפעג יז טָאה רע ,טײקטרעשַאב

 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא סרעבײרש-דרַאגנַאװַא יד ןופ

 ִּצ

 רעדעי ןיא ערעווש ַא זיא רעבײרש-דרַאגנַאװַא םעד ןופ עילָאד יד

 רעטלַא-גנוי ַאזַא ןיא רערעװש ךָאנ זיא יז ;רוטַארעטיל רעקיצנייא

 טרעשַאב רוטַארעטיל ַא זיא ּוװ םערָאװ .ערעזדנוא זיא סע יװ רוטַארעטיל

 רעטעּפש ןוא רוחב והילא ןַא ןופ יװ טלַאטשעג עשיטעַאּפ-סיורג  ַאזַא:

 עיינ ַא ןעניישרעד טעװ סע זיב ןרָאי רעטרעדנוה ןײגקעװַא ןפרַאד ןלָאז

 ?ץרּפ .ל .י ַא ןופ טלַאטשעג עשיטעַאּפ עסיורג

 טכוז רע ,רענַאיצולָאװער ַא עבטב זיא רעבײרש-דרַאגנַאװַא רעד
 ןוא ןליפעג ענייז רַאפ ,ןעגנובעלרעביא-המשנ ענייז רַאפ םערַאפ עיינ ַא

 ץנַאלג .א ןעוו טייצ רעד ןיא יו רעמ ךָאנ גָאט וצ טנייה .הבשחמ ןייז רַאפ

 ןעק ןעמ ןַא ,רָאלק ןיוש זיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג זיא

 ןרעגַאב עכעלשטנעמ עטסרענַאיצולַאװער עמַאס יד ןוא עטסיינ יד ןעמענ טינ

 רעשיטעַאּפ רעקידרעִירפ ַא ןופ םישובלמ עטלַא ןיא ןדײלקנָא ייז ןוא

 םעד ןופ גנורעדורפיוא יד ןעגנערב וצ ידכ זַא ,רָאלק זיא סע .קירָאטער
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנערבוצסיורַא ידכ זַא ,ןשטנעמ םעיינ
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 -עצ'המשנ ןוא טייקצנַאג'המשנ ןייז ,ןדיי םעיינ םעד ןופ טימעג סָאד

 ,טרָאװ עייג סָאד ,םעטיר םעיינ ַא םעד רַאפ ןעניפעג ןעמ זומ ,טײקנטלַאּפש

 .םערָאפ םעיינ יד

 ףסוי ןוא טַאטשלעדע דוד ,גנוטכיד רעלָאיצָאס רעד ןופ ןרענָאיּפ יד

 ןיא ןעעדיא ערענָאיצולָאװער עסיורג טימ ןעמוקעג ןענייז ,רעװַאשװָאב

 טלַאטשעג עיינ יד ךיוא ךיז טימ טכַארבעג ןיוש ןבָאה ייז .ןבעל ןשידיי

 ןרָאװעג טדמערפרַאפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ םענופ ,רעריטרַאמ-רעטכיד ןופ

 ןבָאה יז ;טמעשרַאפ טרעװ ךיא ןייז סָאװ ,טייצ רעלעַירטסודניא רעד ןיא

 רעד ןיא ןביױלג םעד ןוא גנומיטש-טלָאװער עשיַארעה יד טכַארבעג

 טַאה סע רעבָא -- ןשטנעמ םעד טרעשַאב זיא סָאװ ,טפנוקוצ רעקילייה

 סָאד ,ןעגנוקעלּפטנַא עטכירעגמוא עניילק ןיא רעסיוא ,טלעפעג ירמגל ייז

 .םערָאפ עשיטעָאּפ יד ןפַאשרעביא רַאפ ליפעג

 ענרעדָאמ רוד ַא ןופ עבַאגפױא עשירעלטסניק יד ןעוועג זיא סָאד

 ,ןײטשטַאלג בקעי ,בייל ינַאמ ,סעלעיעל-ץנַאלג .א :סרעטכיד עשידיי

 -וצסיוא ןוא ןפַאשַאב וצ ,שטיװַאר ךלמ ,ןילטייצ ןרהא ,םחנמ ,קיווייל .ה

 עשיטעַאּפ עיינ יד שידיי ןיא ןקעלּפטנַא וצ ןוא ןכוזסיוא ,שידיי ןיא ןעמערָאפ

 ,גנוטלַאטשעג-םערָאפ

 ןעניפעג וצ ןעוועג זיא רעטכיד-דרַאגנַאװַא ןופ תוחילש עטייווצ ַא

 ןקיגײארַאפ ,טסייה סָאד .דרע ןוא למיה ןקינײארַאפ וצ ױזַא יו ןפוא םעד

 ,רוד רעזדנוא ןביוהרעד טָאה סָאװ ,גנובערטש עכעלשטנעמ עכיוה יד

 ."טייקטביײלגַאב , טימ ןעמַאזוצ טייקסיורג וצ רוד ַא טּפשמרַאפ טָאה סָאװ

 תוחילש עשיטעַאּפ עכיוה יד ןקיניײיארַאפ וצ ןעוועג קיטיינ זיא סע

 טייקרעטכינ רעד טימ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ עזָארּפ רעד טימ ןעמַאזוצ
 .טײקכעלכַאז רעד טימ ךיוא ןעמַאזוצ ,ןבעל ןופ

 טייצ ןייא ןיא זיא ,ןרוטַארעטיל עלַא יװ ,רוטַארעטיל עשידיי יד
 עשירעפעש ַא ייס ןיא סע .םזילַאטנעמיטנעפ ןופ הפוקת יד ןעגנַאגעגכרוד

 םזילַאטנעמיטנעס רעד .רוטַארעטיל רעד רַאפ עכעלקילגמוא ןַא ייס הפוקת

 "רענייווַאב , ןסיורג ַא יו םימחר ןופ ןשטנעמ םעיינ םעד טרעדלישעג טָאה

 רערענָאיצולָאװער ןימ ַא ןעוועג ןענייז ןרערט ;קילגמוא ןכעלשטנעמ ןופ

 ןוא טייצ רעשילַארָאממוא ןַא ןופ טליגכיילג םעד ןסיירוצפיוא טימַאניד

 ןעוו זַא ,טלייצרעד אסור קַאשז ןַאשז .ןשטנעמ ןופ טײקיצרַאהטרַאה יד
 טייקיטכערעגמוא רעסיורג רעד ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןעמוקעג זיא םיא וצ
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 ןוא טנייועצ רעטיב ךיז רע טָאה עיצַאזיליוװצ רעשלַאפ רעזדנוא ןופ

 ,ןרערט םָארטש םעד ןטלַאהּפָא טנעקעג טינ
 ןענייז רוטַארעטיל רעד ןיא סרענייווַאב ןוא סרענייו עסיורג יד

 -עגייא רעייז ןיא רָאנ רעבָא ,ןטעָאּפ עטסנביוהעג עמַאס יד ןופ לָאמ טפָא

 טקנוּפ סרענייװַאב יד זַא ,ףָארטש עכעלטכישעג ןימ ַא זיא סע .טייצ רענ

 -ַאטסיה ןייא תעב רעלוּפָאּפ ןענייז סָאװ ,סרעפָארטש עשירַארעטיל יד יװ

 .הפוקת רעדנַא ןַא ןיא ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא דמערפ ןרעוו ,הפוקת רעשיר

 רעד ןיא ּפָא ךיז טצעז רע יוװ ,םזילַאטנעמיטנעס ןופ ךירטש םעד

 רעד טליפ ,חסונ ַא רעדָא ,רענַאשז ַא יװ רעדָא ,ליטס ַא יװ ,רוטַארעטיל

 זומ ןעמ ןכלעוו ןגעק ,רעברַאדרַאפ ַא יו סרעביירש רוד רעקידנעמוקכַאנ
 וייטנעס םעד ןגעק ןרעװ טזומעג ךיז טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד .ןרעוז ךיז

 ,ןענָאזעניד ייב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע ױזַא יװ ,םזילַאטנעמ

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ עמַאמ יד, ןפורעגנָא סנטצעל טָאה ןעמ ןעמעוו

 םוצ ןעמוקעג רעמ רשפא ךָאנ זיא םזילַאטנעמיטנעס רעייז ."רוטַאר

 -ולָאװער יד טכַאמעג עילַאק לסיב שּפיה ַא טָאה ןוא דיל ןיא קורדסיוא

 ,גנוטכיד ערענָאיצ

 ןפיוא ,סרעװַאשוַאב ףסוי ,"ןירעפיוקרַאפ-טכיל יד ,,סדלעפנעזַאר סירַאמ

 סיוא , ,לשמל ,ןציקס-עזָארּפ סרעװַאשװַאב .י ןופ ךס ַא ,"טעב-עברעטש

 זיא סָאװ ,םזילַאטנעמיטנעס ןימ םעד ןופ ןרעטסומ ןענייז ,"ךובגָאט ןיימ

 ,רוטַארעטיל רעשיעּפָאריײא-ברעמ רעד ןיא רענַאשז ַא ןעוועג טייצ ןייא ןיא

 "יטנעס רעייז ייב סרעטכיד יד ןעמוק ,טייקפייר ןופ ןרָאי יד ןיא ,רעטעּפש

 -כערּפ ןייז ןיא ןרעװַאשװַאב ייב רָאלק סע טעז ןעמ ,גנומיטש עלַאטנעמ

 עכעלשטנעמ יד טגניזַאב רע ןכלעוו ןיא ,"קלָאפ םוצ גנַאזעג ַא, דיל קיט

 .םזיריל וצ םזילַאטנעמיטנעפ ןופ : ַאזַא ןכב זיא געוו רעד ,טעברַא

 סירָאמ ךיוא ןעגנַאגעגכרוד זיא געוו-סגנולקיוװטנַא םענעגייא םעד

 "טייז רענעי , ףיוא ןבױהעגנַא ךיילג טָאה סעלעיעליץנַאלג .א .דלעפנעזַאר

 טינ וליפא ריא טימ ךיז טָאה רע .עיצידַארט רעלַאטנעמיטנעס רעד ןופ

 ,ןעלגנַאר טפרַאדעג
 ַא יװ סעלעיעליץנַאלג .א ןופ גנולקיװטנַא רעשיטעַאּפ רעד ןיא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנּוװשפיוא ןכיוה םעד ןעֶמ טעז רעטכיד

 רעד רעטנוא לייט םוצ ןעמוקעגרַאפ גנּוװשפיוא רעד זיא עקירעמַא ןיא
 רַאנ טינ ןקריוו סע ,גנוטכיד רעשיסקַאס-ָאלגנַא רעסיורג רעד ןופ גנוקריוו
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 יד :רעטייו טייג גנוקריוו יד .ןעמטיהוו טלָאװ ןוא וָאּפ ןעלע רַאגדע

 עסיורג יד ,הפוקת רעשיטעבַאזילע רעד ןופ סרעטכיד עשילגנע עסיורג

 .גנוטכיד רעשיזיפַאטעמ רעד ןופ סרעטסיימ

 עמַאס רעד רַאפ ןבירשעג טָאה סרעטכיד עּפורג עכעלרעדנּוװ ענעי

 עמַאס םעד רַאפ ,טייצ רעייז ןיא עירָאטידױא רעטסגילק ,רעטסטריניפַאר
 ןיא טצענערגַאב ןוא ןיילק יו ,טפַאשלעזעג רעד ןיא טכיש ןטסטעדליבעג

 -עג קרעוװו עשיטעָאּפ ןעמ טָאה טלָאמעד ךיוא .ןעוועג טינ זיא רע לָאצ

 500 עכלעוו ַא ןופ רעמ טינ עיצַאלוקריצ ַא ףיוא טנכערעגסיוא טקורד

 רעד ןיא "ןדע-ןג רענעריולרַאפ , ןופ עבַאגסיױא סנַאטלימ .ןרָאלּפמעזקע

 טינ ןבעל ןייז ייב לָאמ ןייק ןעמ טָאה ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ןופ סיורג

 "םיוא טָאה גנוטכיד עטשטנעבעג עקיזָאד יד .ןצנַאג ןיא טפיוקרַאפסױא

 ןטכַארטַאב ןשיפָאסָאליפ ריא טימ ,טײקכעלקנַאדעג ריא טימ ןטכיולעג

 יז זַא ,גנוטכיד רעד וצ גנורעדָאפסױרַא ריא טימ ,טלעוו יד ןעמענַאב ןוא

 ןגָאמרַאפ ךיוא לָאז יז זַא רָאנ ,ןטָארעג ןוא ןייש רָאנ טינ ןייז לָאז

 ןכרוד טזומעג טָאה שטנעמ רעד .המכח ענייש יד ןוא טייקנייש עגולק יד

 ןוא ליפעג-טייצ ,ליפעג-טלעוו ,םענַאב-טלעו ןעמענפיוא ןענעק דיל

 ,טסייג-טייצ
 ןיא ,טייצ רעד ןופ ןוא תועּפשה ןופ םַאר יד טעז ןעמ ןעוו טשרע

 -רַאפ רימ ןענָאק ,טבעלעג ןוא טקריוועג טָאה סעלעיעל-ץנַאלג רעכלעוו

 רעשידיי רעד ןיא טרָא ןקיטרַאנגיײא ןייז ןוא טייקרעדנוזַאב ןייז ןייטש

 ,רוטַארעטיל
 ִּצ

 סעלעיעליץנַאלג .א ןריזילַאנַא םייב ןלייטסיוא רעדנוזַאב ףרַאד ןעמ

 .טפַאשרעטסיימ-םערָאפ ןייז ןוא םענַאב-טלעוו ןשיטע-שידיי ןייז ןפַאש

 ייס ,קיריל ןייז ייס ךרוד טגנירד םענַאב-טלעוו רעשיטע-שידיי ןייז

 טינ קעװַא רעטכיד רעד טלעטש רעטנעצ ןיא ,ןעגנופַאש עשיטַאמַארד ענייז

 רעדָא המוא עטײרפַאב יד ,ןעעדיא עלַאנַאיצַאנ רעדָא עלַאיצַאס יד רַאנ

 ..ןשטנעמ םעד קעװַא טלעטש רע -- ,טייהשטנעמ עטיירפַאב יד

 =- הלואג םוש ןייק ָאטינ זיא ןשטנעמ םעד ןיײטשרַאפ ןַא ,ןענטק זאא

 -ץנַאלג טביירש ױזַא .?עלַאנַאיצַאנ ןייק טינ ןוא עלַאיצַאס ןייק טינ

 ,סעלעיעל
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 רעזדנוא רַאפ רעפמעק ַא ןעוועג סעלעיעלזץנַאלג .א זיא גנַאליןבעל ַא

 .טרָאװ ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ ,תובישח ריא רַאפ ,רוטַארעטיל

 ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ןוא טכער יד רַאפ רעפמעק ַא ןעוועג זיא רע

 ,קלָאפ רעזדנוא ןופ גנויײרפַאב ןוא טכער יד רַאפ ןוא דיחי

 ןייז ךרוד טייג ןפַאש סרעטכיד םעד ךרוד םעדָאּפ רעטיור ַא יװ

 עביל ןייז .שידיי וצ --- ןושל-עמַאמ רעזדנוא וצ טפַאשיירטעג עסיורג

 ןייק טינ טזָאלרעד הנומא ןייז ןוא ןצענערג ןייק טינ טָאה שידיי וצ

 רעזדנוא ףיוא ןרעיול סָאװ ,תונכס יד טוג סייוו סעלעיעל-ץנַאלג .א .תוקפס

 -טצעל , ןופ דחּפ םעד ןוא םוקמוא ןופ רעצ םעד טוג סייוו רע ,רוטלוק

 ,ןביולג ןסיורג ןופ טפַארק עקידנלייה יד רעבָא טגָאמרַאפ רע --- "טייק

 רעד זדנוא וצ טדער ,עטשרע יד ןייז ןזומ סָאװ ,"עטצעל, יד ןגעוו

 | ,1957 ,"גרַאב ןופ סופ םייב , ךוב ןייז ןיא רעטכיד

 -- שידיי ןיימ ,ןושל ןיימ ןביירש וצ עטצעל יד

 .םַאטש ןטסלבַאנ םוצ ןרעהעג ןלעוװ ייֵז

 ,שודיק ןכַאמ תוא ןכעלטיא ףיוא ןלעוװ ייֵז

 .םעט ןטסקיטסולג סעד טימ טרָאװ סָאד ןעמעטַאב

 ,ןעיוב ןוא עיירטעג סירמוש ןייז ןלעװ ייז

 ,טנעמעצ --- ענייר ןופ ,רעצרעה ןופ ןשימ ןוא

 ,רעיורט ףיוא רעיורט ַא ,לגיצ יוװ ןגייל ןוא

 .דנעלב םענרעבליז ןופ ןלייז ןלעטשפיוא ןוא

 -- עטשרעהַאב ,עליטש ,עקידנַאטשרַאפ -- ןלעװ ייֵז

 ,טייצ רעד ןופ צרַאה סעד ןיא ףיט ןקוקנײרַא

 עטשרע ,סרעבײהנָא יד עטצעל ןופ ןרעוו ןוא

 .טײרפַאב ןוא טיירפרעד סָאװ ,טָאבעג סלרוג ןופ

 ןפַאשעג טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ ךשמב טָאה סעלעיעליץנַאלג .א

 "נַאװַא ןַא ןעוועג רָאנ טינ זיא רע .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טקריוועג ןוא

 טסַיײסע ןַא ,ןעּפ רעפרַאש ַא טימ טסיצילבוּפ ַא ךיוא רָאנ ,רעטכידידרַאג
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 ןוא לוש רעשידיי רענרעדַאמ רעד ןופ רענַאיּפ ַא ,םענרַאפ ןסיורג ַא ןופ

 ,גנוגעווַאב-רוטלוק

 טביירש ,1926 ,קרַאי-וינ ,"רעדיל ערעדנַא ןוא סָאדנַאר , ךוב םעד ןיא
 : רעטכיד רעד

 צרַאה ןיימ ןיא טילג סיורט ַא

 ...גנַאלרַאֿפ רענעדלַאג ַא

 ךיירפ רעזדנוא זיא גנוי ןוא

 ,טציטשעג טייקיבייא ףיוא

 ...ןגיל ןרָאי עדנור ,עגנַאל ןיוש זדנוא רעטניה שטַאכ

 ןעוועג ןענייז ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןפַאש סעלעיעליץנַאלג רַאפ ךיוא

 ,טייקיבייא ,םירֿט :דיל םענעי ןופ רעטרעוװטנורג יד שיטסירעטקַארַאכ

 ,גנַאלרַאפ רענעדלַאג ןוא דיירפ
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 רעלייצרעד ןוא טסילעװַאנ רעד --- ושַאטַאּפָא ףסוי

 -נעקרענַא ןוא רעטריטנעלַאט ַא םתס ןעוועג טינ זיא ושַאטַאּפָא ףסוי

 רעשירעלטסניק רעסיוא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעביירש רעט

 טגָאמרַאפ ,ןבעל ןייז יװ ,ןפַאש ץנַאג ןייז טָאה טייקלעניגירָא ןוא טייקפייר
 .גנערטשנָא ןוא ןליוו ךס ַא

 רעשירעביירש ןייז ןופ טיײקיטעּפמיא יד ןוא טרָאװ קיטעּפמיא ןייז

 טקיטסעפעגנייא ךיז ןוא ןסירעגכרוד ךיז ייז ןבָאה ןעמַאזוצ -- טלַאטשעג

 .ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ ןדָאב ןפיוא

 רעד ןיא רעביירש עטסטבילַאב יד ןופ ןעוועג זיא ושָאטַאּפָא ףסוי

 טָאה (1921) "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןַאמָאר ןייז ; רוטַארעטיל רעשידיי

 ערעלוּפָאּפ עמַאס יד ןרָאװעג זיא ןוא םלוע םייב ןעמונעגסיוא ךיילג

 -טלעוו ןטייווצ ןופ ןרָאי יד ןיא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ עלעוװָאנ
 ןעוועג ושָאטַאּפָא זיא ,ןברוח ןוא עפָארטסַאטַאק ןופ געט יד ןיא ,גירק

 -ַאגעס .ז ,ןײטשטַאלג בקעי ,קיווייל .ה יו ,רעביירש עשידיי ענעי ןשיווצ

 -סנדייל ןשידיי םעד טקירדעגסיוא ןטסקרַאטש םוצ ןבָאה סָאװ ,שטיוװַאל

 טימ ,ןביירש רעגייטש ןשיטסילַאערדָאענ ןייז ןופ זיא טסילעוװַאנ רעד .געוו

 םעייג םעד וצ ןעגנַאגרעד ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעמוקעג זיא רע ןכלעוו

 "ןדיי, ג"א ןעגנולייצרעד דנַאב םעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ,חסונ

 טימ לופ ןוא טּפַאשקנעב-ןדיי טימ לופ ןענייז ייז .(1951) "עדנעגעל

 .לארשי קלָאפ ןטװּורּפעג-רעוװש ןרַָאפ םימחר

 סָאװ ,רעלייצרעד רעשיסַאלק רעד יוװ ןביילברַאפ טעװ ושַאטַאּפָא ףסוי

 סָאװ ,רעביירש רעד ,םוטנדיי עשיליוּפ עקידעבעל סָאד טקיביײארַאפ טַאה

 יד ייס ,עקירעמַא ןברַאפ עלופ טימ ןוא שיטסילַאער טרעדלישעג טַאה

 ךיוא טסילעװַאנ ַא יו טָאה ושָאטַאּפָא ףסוי .עשידיי-טינ יד ייס ןוא עשידיי
 ךרוד .הביבס-רוטלוק רעזדנוא ןיא ןײזטסּוװַאב ןשירָאטסיה ןגָארטעגניײרַא
 ,(1955) "אבכוכ רב, ,(1921) "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןלעװַאנ ענייז
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 עלעװַאנ רעשירָאטסיה רעד ןופ תודוסי יד ןגיילרַאפ ןפלָאהעג רע טָאה
 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא

 -ַאּפָא יבגל ןרעװ טדנעװעגנָא ןעק סָאװ ,גָאז ַא ןַארַאפ זיא סע ביוא

 יד ןיא טָאה בייל ינַאמ סָאװ ,טרָאװ סָאד סע זיא ,רעביירש ַא יװ ,ןושָאט

 רשפא ןעמ טרעוו טעָאּפ ַא, :טצונַאב ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עקידרעטעּפש

 -טסניק ַא ,טעַאּפ ַא טרעוו ןעמ ."ןרעו ןעמ זומ רעלטסניק ַא רעבָא ,ןריובעג

 סיוא-גָאט ןוא ןייא-גָאט ןטרַאװ ךרוד ,"ךיז רעביא ןטעברַא, ךרוד רעל

 ,ןעמוק טעװ סָאװ ,גנוקעלּפטנַא רעשירעפעש רעדעי ףיוא

 ףיוא ןטעברַא זומ ,רעטכיד רעד רָאנ טינ ,רעטסיימ-עזָארּפ רעד ךיוא

 ןענַאטשַאב טינ זיא טנַאלַאט סושָאטַאּפָא ןופ ןרעו ףייר סָאד רָאנ ;ךיז

 יװ ,רעטרעוו יד טצוּפעג ,ליטס םעד ןפילשעג רעמ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא

 ןופ זיא ליטס סושָאטַאּפָא .ןַאטעג סע טָאה ,לשמל ,עלעדנעמ בר עדייז רעד

 סעּפע ןיא ןענַאטשַאב זיא ןרעוו ףייר סושָאטַאּפָא .רענעגייא ןייז ןָא בײהנָא

 "נגייא ןַא ןופ גנוטלַאטשעגסױא ןַא ,טייקפייר עשיכיספ ַא זיא'ס ;שרעדנַא

 .שינעטנעקרעד-ןיילַא זיאס ,םטנַאב םענעגייא ןַא ןוא טלטוו רעקיטרַא

 טיײקנּפָא ,טײקרָאלק טגָאמרַאפ ןָא בייהנָא ןופ טָאה טסילעװָאנ רעד

 ןטשרע םעד ןיא .גנורעדליש רעשיטסילַאער ןופ חוכ ןטשטנעבעג םעד ןוא

 ךַאנ טָאה סע ,רופ יו טשּפ רעמ טסּוװעג רע טָאה ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ

 טפושיכרַאפ ןוא ךרוד זדנוא טמענ סָאװ ,םזיריל רעלעדייא רעד טלעפעג

 ,"ובנ גרַאב ןפיוא ,, יװ ,ןעגנופַאש עקידרעטעּפש ענייז ןופ לייט ןיא זדנוא

 גונעג זיאס ."גרובסנעגער ןיא גָאט ַא,, ,"תוצח-ןוקית , ,"רוחב-שמוח רעד,

 -פיוא רעד סיוא טכערב סע ןעוו ,סענעצס-סגנונעגעזעג יד ןענַאמרעד וצ ךיז

 -ליש יד ,"דנַאטשפיוא רעטצעל רעד, ןַאמָאר םעד ןיא םיור ןגעק דנַאטש

 -סיימ רעסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןעז וצ ידכ ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ יד ןופ גנורעד

 .ןעוועג זיא רע רעט

 "-עדליש ענייז ןיא טגָאמרַאפ ביײהנָא ןופ ךיילג טָאה ושָאטַאּפָא ףסוי

 רע ;ןשטנעמ ןופ טפַאשטנעק ןוא ןבעל ןופ טפַאשטנעק ,םזילַאער ןעגנור

 רעלעוטקעלעטניא רעכיוה טימ ןעקנַאשַאב ,שטנעמ ַא ןעוועג ןיײלַא זיא

 -רעדָאמ רעזדנוא ןופ ךייה עמַאס רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע ;גנובַאגַאב

 ,רוטלוק רענַאקירעמַא-שִיעּפָאריײא רענ

 יו ,טלעפעג םיא טָאה ןפַאש ןייז ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא רָאנ
 .ל .י ןופ עזָארּפ יד ףיוא גנילצולּפ טביוה סָאװ ,םזיריל רעד ,רעביירש ַא
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 עטושּפ ייוצ ןדער סע ןעוו וליפַא ,ןצרּפ ייב סָאד ןליפרעד רימ .ץרּפ
 רעקסירב רעד ןוא יבר רעלַאיב רעד טדער סע ןעוו טדערעגּפָא ןיוש ,ןעיורפ

 ןופ ןדיי ןשילוּפ םעד ייב ןַארַאפ זיא סע .("גרעב ייווצ ןשיווצ ,) בר

 -ַאער רעמ םעד זיא סָאװ ,טײקשירעקעלּפטנַא ןַא ,טייקכייוו ַא שטשָאמַאז

 עװַאלמ ןופ ושַאטַאּפַא ףסוי ןטריטנעלַאט רעייז ןוא ןקידטעּפמיא ,ןשיטסיל

 ,טרעשַאב ןעוועג טינ בײהנַא ןופ

 ןעמוקעג טײקשירעקעלּפטנַא עלופ יד זיא טייקפייר ןופ ןרָאי יד ןיא

 טָאה לרוג רעד ןעמעװ ,ןטלַאטשעג-ןדיי יד דָאנג טימ ןעקנַאשַאב ןוא

 יִצ ,"בר רעקצַארט, רעד, ןעוועג ןיא סָאד יצ ,םוקמוא םוצ טּפשמרַאפ

 םוקמוא םוצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןדיי הדע עצנַאג ַא יצ ,"בנג עקוויק,

 .(1945 ,ױלַאפעג זיא ןליוּפ ןעוו ,)

 ושָאטַאּפָא .י ןופ ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר יד ןיא ןַארַאפ ןענייז סע

 ,טנעָאנ ןוא שימייה ןעוועג עדייב ןיא זיא טסילעװָאנ רעד ןוא ןטלעוו ייווצ

 יד ןופ ,"ןירעצנעט , רעד ןופ ,"בנג-דרעפ , ןופ טלעוװ יד ןַארַאפ זיא סע

 םיא ייב זיא סע ןוא .טלעוורעטנוא רעד ןופ ןשטנעמ תמאב ,ןעגנוי עליו

 עשטיא בר ןופ ,"רעכעה ךָאנ טינ בוא, םעד ןופ טלעװ יד ןַארַאפ ךיוא

 ןוא רוחב והילא ןופ ,בר רעקצָארס םעד ןופ ,אביקע .יבר ןופ ,לבוקמ םעד

 ."גרובסנעגער ןיא גָאט ַא,, ןופ

 -כעלטפַאשנדיײל ,טײקיטעּפמיא רעד טימ ןעמַאזוצ ,עלַא ייז ןיא רָאנ

 ריא טליפרעד ,ןליטס-סנבעל ןופ טיײקרעדנוזַאב רעד טימ ןעמַאזוצ ,טייק

 : ןייטשרַאפ טליוו ןוא ךיז טרעדנּוװ ריא .חסונ-ושָאטַאּפָא ןקיטרַאנגייא םעד

 -ַאּפָא זיא סָאװ ,קורדסיוא ןַא ךיז רָאפ טײקיטרַאנגיײא יד טניפעג סָאװ ןיא

 עכעלכַארּפש יד זיא סָאװ ןיא ,םערופ רעשיכיסּפ רעטסקינייוװעניא סושַאט

 ? םערָאפ
 ןושָאטַאּפָא ייב ריא טליפרעד טײקיטרַאנגייא רעכעלכַארּפש ךייש סָאװ

 רעד רַאפ וטפיוא סושָאטַאּפָא .טרָאװ ןופ טייקטרירטנעצנַאק יד דלַאב

 יו טסּוװעג טָאה רע סָאװ ,ןירעד רשפא ןענַאטשַאב זיא עזָארּפ רעשידיי

 טײטַאב ןוא טרָאװ רעטרירטנעצנַאק ,רעטכידעג ןכַאמ וצ קיניזטסּוװַאב ױזַא

 רעטרַאה ,רעכעלנעמ םיא ייב רעבירעד טגנילק ךַארּפש יד .הרוש רעד ןיא

 | | - ,רעפרַאש ןוא
 רעד סָאװ ,ןּפיט ײרעלַאג רעד ןופ ןבעל ןשיכיסּפ םעד ךייש סָאװ

 : סָאװ טָא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ,טרעדליש טסילעוװַאנ
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 ץעגרע טגָארט ןענױשרַאּפ סושָאטַאּפָא ןופ רעקיצנייא רעדעי טעמכ

 ; טייקנדירפוצמוא ןוא טפַאשקנעב ענעגרַאברַאפ ַא ךיז ןיא ןטלַאהַאב ּוװ

 -קנעב ןוא ןעגנונעפָאה ,ןשטנּוװ ןופ טייקטליפרעדיטינ ַא רעביא טבעל רע

 ,טקילפנַאק ןופ ןטנעמָאמ ןיא טשרע םעד ןגעוו ךיז ןסיוורעד רימ .ןטפַאש

 יד ,טײקכעלרינַאמ-ךעלריצ יד רעמ ןטלַאהנייא טינ ןעק שטנעמ רעד ןעוו

 טימ סױַא סָאד טיײּפש שטנעמ רעד ןוא תודימ עלענַאיצנעװנָאק ,עשלַאפ

 -סקע ןוא טייקנפָא רעקידנדינש רעד טימ ,סעכ טימ ,טייקנדירפוצמוא

 טינ טמוק ןבעל ןופ שינעטנעקרעד עתמא יד ןוא תמא רעד .טײקוויזָאלּפ

 -ַאּפַא ןיא זיא ןבעל ןופ תמא רעד ;קידפומינב טינ טמוק ,טייקליטש ןיא

 ןעק שטנעמ רעד ןעוו ,רעקידנסיירפיוא ןַא בור'ס ןעגנולייצרעד סושָאט

 יו ןוא קיטייו םעד ,ןרַאצ םעד ,ןעלביארַאפ יד ךיז ןיא ןטלַאהניײא טינ

 וצ .ןסיירפיוא רע זומ ,ףמַאד ןופ סָאמרעביא ןַא טגָאמרַאפ סָאװ ,לסעק ַא

 ןוא רעצ רעטקיטשרַאפ ,תולווע ןשטנעמ ןיא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה ליפ

 ,גנידצלַא סיוא רימ ןעניפעג טלַאמעד ןוא ןסיירפיוא זומ סע .גנומעשרַאפ

 רעד שירעליצרעד טמוק טלַאמעד ןוא קינייװעניא ןעוװעג זיא סָאװ
 .סקַאמילק

 סושָאטַאּפָא ןיא וויטָאמ רעקידנטלעוורעביא ןוא רעשיטַאמַארד רעד

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טײקוװיזָאלּפסקע יד ןכב זיא ,ןרָאי ךס ַא ןופ ךשמב ,ןפַאש

 ,טײקידנעטשנַא ןופ ןעמַאר עלענַאיצנעװנַאק יד ןגָארטרעבירַא טינ רעמ ליוו

 רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ךיז ןפרַאװרעטנוא ןופ ,תועינצ רעשלַאפ ןופ
 רעד ןופ טײקוװיזָאלּפסקע יד -- ,סָאלק ןלַאיצַאס ןוא החּפשמ ,הביבס

 -קיטייוו ןוא ףרַאש תמא ןלופ םעד ןעזרעד ןשטנעמ םעד טפלעה עיצַאוטיס

 -טסּוװַאב-ןיילַא ןופ הגרדמ יד טמוקַאב ןוא שטנעמ טרעװ שטנעמ רעד .קיד

 ןוא הנעט עתמא ןייז טלָאמעד ךיז ןסיוורעד רימ .טײקרַאלק ןופ ןוא ןייז

 ,ןטלַאהַאב ןוא ליטש ,גנַאל ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,עדווירק

 ןופ רעטסיימ רעד סָאװ רַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ רשפא םעד ןופ זיא סע

 טוג טָאה ןשטנעמ ןופ גנורעדליש רעוויזַאלּפסקע ןוא רעשיטסילַאער רעד
 טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ךיז טמענ רעכלעוו ,טקילפנַאק םעד ןענַאטשרַאפ

 -עביירש רענעגייא ןייז ; ןסַאלק עלַאיצָאס ןשיווצ דנַאנַארעדיװ םעד בילוצ

 ושָאטַאּפָא ;םעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג זיא טנעמַארעּפמעט רעשיר

 סָאװ ,עיצַאוטיס רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןסנַאינ עלַא ןענַאטשרַאפ טָאה
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 -עירטסודניא רעד ןופ "ןשטנעמ ןשימָאנַאקע , ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא

 ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא טפַאשלעזעג רעל

 ןעניז ןטסשירעפעש ןוא ןטסכעלרע עמַאס םעד ןיא זיא ושָאטַאּפָא

 רעלַאיצָאס ַא ,ןבעל ןייז ןופ תופוקת ענעדיישרַאפ ןיא ,ןעוועג ,טרָאװ ןופ

 טָאטקיד ןשיטילָאּפ זיא טינ ןכלעוו בילוצ ןעוועג טינ זיא סָאד .רעביירש

 ןייזטסּוװַאב רעשיטע ןייז לייוו ,רַאפרעד טושּפ רָאנ ,"גנולעטשַאב , רעדָא

 ןייז טימ טמיטשעג טקילפנַאק רעד טַאה ךיוא ,רעלַאיצַאס ַא ןעוועג זיא

 .טנעמַארעּפמעט ןשירעפעש

 טקוקעגניײרַא רָאנ טינ טָאה רע ;ןדמל ַא דיי ַא ןעוועג זיא ושָאטַאּפָא

 םירפס עטלַא .ןבעל ןייז ןעוועג שוריפב ןענייז םירפס רַאנ ,םירפס ןיא

 רעשירָאטסיה רעד וצ ריט ַא םיא רַאפ טנפעעג ןוא טריריּפסניא םיא ןבָאה

 ענייז רעדַא ,"גרובסנעגער ןיא גָאט ַא, יו קרעוװ עכלעזַא .טייקכעלקריוו

 "דנַאטשפױא רעטצעל רעד, ,"רעדלעוו עשיליוּפ יד , ןלעװָאנ עשירָאטסיה

 גנושרָאפסױא רעשירעפעש ןופ דוסי ןפיוא רָאנ ןביירש טנעקעג רע טָאה

 ןבעלוצניירַא טייקלעפ יד טגָאמרַאפ טָאה טסילעװַאנ רעד ;ןטנעמוקַאד ןופ

 ןקיצנייא ןדעי ןיא ןליפרעד ןוא ןרעטקַארַאכ ,ןּפיט ,ןטלַאטשעג יד ןיא ךיז

 עשירָאטסיה יד טגײלעגפױרַא םיא ףיוא טָאה סע סָאװ ,פמַאטש םעד

 ,טקילפנַאק רעכעלטכישעג רעד ןוא הפוקת

 ןייז ןעמוקעג זיא ,םירפס ןופ טנעקעג יז טָאה רע יוװ ,טלעוו רעד ןופ

 רעטנעָאנ רעד ןופ ;ןטרעװ עשידיי עשירָאטסיה רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט

 -געטשרַאפ עלופ יד ,טייקיור יד ,םזילַאער רעד ןעמוקעג זיא טייקכעלקריוו

 ןדנַאטש ײלרעלַא ןופ ןשטנעמ ןופ רעטקַארַאכ ןרַאפ שינעד

 ביל רע טָאה "לסעג רעליוק , ןופ ןשטנעמ יד ,ןענױשרַאּפ רעװַאלמ יד

 ;ןרעדליש םיטניא ױוַא טנעקעג טינ יז רע טלָאװ שרעדנַא ,טַאהעג

 -שטנעמ עפיט יד ,טייקלדייא עסיורג יד םיא ייב ןעמ טליפ קיטייצכיילג

 -ַאיצידַארט רעד ןופ ןעמוקעג םיא וצ זיא סָאװ ,ילפ ןכיוה םעד ,טייקכעל

 ,טלעוו רעשידיי רעלענ

 ןיא םישודיח עכעלכַארּפש ןזיװעגסױרַא ושַאטַאּפַא טָאה סרעדנוזַאב |

 קרַאטש טָאה םיא ."גרובסנעגער ןיא גָאט ַא, גנולייצרעד רערעגנעל רעד
 ,רוחב והילא ,ןדיי ןטלגָאװרַאפ םענופ טלעוו עקידתוריתס יד טריגירטניא

 הלבק ןופ רערעל ,ןַאמליּפש-טינ ,ןַאמליּפש-ַאי ,רעטסײמ-ןעמַארג םעד
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 רעשיערבעה ַא ןופ רעפַאשַאב ,ַאברעטיװ עד ָאישזדידע לַאנידרַאק ןטימ
 ."ךוב-אבב סָאד , :ןעמַארג ןיא עלעװַאנ רעד ןופ ןוא קיטַאמַארג

 -רָאװ ןוא רעלייצרעד עסיורג יד וצ טרעהעג טָאה ושָאטַאּפָא ףסוי

 ןופ ,ןעגנַאגעגפיױא ךיג ױזַא זיא סָאװ ,רוד ַא ןופ רעגָאז-תמא יד וצ ,רעגָאז

 רעביא טבעל עכלעוו ןוא טילבעגפיוא ךיג ױזַא טַאה סָאװ ,רוטַארעטיל ַא
 .היחת טרעשַאב זיא קלָאפ רעזדנוא ןעוו געט עקידתונכס

 -סױרַא םיא טָאה סָאװ ,ןושָאטַאּפָא ןיא ךירטש ַא ךָאנ ןעוועג זיא סע

 רעביירש ַא רעדָא ,טסילעװַאנ ַא ןופ עירָאגעטַאק רעד ןֹופ רָאנ ןביוהעג

 טגָאמרַאפ טָאה ,רעביירש ַא יו ,ושָאטַאּפָא .י .ןעגנולייצרעד עטוג ןופ

 .תוירחַא ענעגייא ןַא ןגָארטעג טָאה רע ןוא טייקיגוצפיורג עסיוועג ַא ךיז ןיא

 רעשידיי רעד ןופ ןייזטסּוװַאב רעד טבעלעג טָאה ןושָאטַאּפַא ייב

 ןופ ןבעל ןיא טגָארט יז סָאװ ,תוחילש רעסיורג רעד ןופ ןוא רוטַארעטיל

 ןופ טייקנדנובעג עסיורג יד טליפעג טָאה ושָאטַאּפָא .י ,קלָאפ רעזדנוא

 טימ ץרּפ .ל .י רעטסיימסיורג םענופ ןבױהעגנַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןוא ארוס ןופ םינואג יד ןוא ,עדַאנַארג ןוא עװָאדרָאק ןופ רעטכיד יד
 רעשיטעַאּפ ַא יװ רעמ ןעוועג םיא רַאפ זיא "טייק ענעדלָאג , יד .אתידּפמוּפ

 ,רָאפַאטעמ

 טליפעגכרוד ןייזטסּוװַאב ןשידיי ןשירָאטסיח םעד טָאה רע

 רעסיורג רעד ןעוועג ושָאטַאּפָא ייב ךָאנ זיא סע .טייקכעלקריוו-סנבעל ַא

 רעגַאב ןסייה סעצרּפ ןופ קנופ ַא טעילטעג ךָאנ טָאה סע ,לעטש רעשיצרּפ

 -עג רע טַאה ,רוטַארעטיל .טייקנביוהרעד-המשנ ןייז ןיא ןדיי םעד ןעז וצ

 יו קלַאפ ַא ןכלעוו ןיא ,םערופ רעקיטסייג רעטסנעש רעד ןיא ,טליפ

 .ןבעל לַאנַאיצַאנ ןייז ןקירדסיוא ןעק סרעזדנוא

 -טסּוװַאב עסיורג יד ןעגנַאגעג ןושָאטַאּפָא ייב זיא ןעמעלַא םעד טימ |

 ןענַאטשרַאפ ףיט טָאה רע ;שידיי וצ ,ךַארּפשסקלָאפ רעד וצ עביל עקיניז

 ןייז טסּוװעג טָאה רע ;שידיי ןופ תוחילש עשירעיײרפַאב-לַאיצָאס . יד

 ,ךייר ,קידעפש ,קידנרעק ,לופ ןושל סָאד ןכַאמ וצ תוירחַא עשירעביירש

 לָאז סע ;טײטַאב ןופ ןעגנוריטַאש עלַא ןקירדסיוא ןענעק לָאז סע זַא

 ןשידיי ןופ ןעגנובעלרעביא ןוא תונויער יד טכע ןוא ךעלטנרַא ןבעגרעביא

 ,םילשורי-טלַא יצ ,קרָאי-וינ יצ ,קצַאק זיא טלעוו ןייז יצ ,ןשטנעמ
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 צנעדנעט-צרּפ יד ןוא צנעדנעט-עלעדנעמ יד

 לייט םוצ טרעװ ,רינַאמ רעצנַאג ןייז ,ןביירש רעגייטש סושָאטַאּפָא .י

 ,הפוקת עשירַארעטיל יד ךיז טנַאמרעד ןעמ ןעו ,ךעלדנעטשרַאפ רעמ

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא

 ןבָאה סע םיאנת עלַאיצַאס עכלעוו ,םעד ןגעוו טינ ךיז טלדנַאה ָאד

 יד ןגעו רעמ ךיז טלדנַאה ַאד ,ןפַאש ןייז ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג

 ןגעוו ,אפוג רוטַארעטיל רעד ןיא טריטסיזקע ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב

 עדעי .טייצ רעגעי ןיא טקריוװעג ןבָאה עכלעוו ,תועּפשה עשירַארעטיל יד

 רעביירש ןפיוא ףױרַא טגייל קלָאפ ַא ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא הפוקת

 .םתוח ןרעדנוזַאב ַא

 ןדייז ןכָאנ ןעמוקעג זיא ושָאטַאּפַא זַא ,ןעקנעדעג וצ קיטיינ זיא סע

 ןענייז ץרּפ .ל .י ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ .ןצרּפ ךָאנ ןוא ןעלעדנעמ בר

 זַא ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןעגנוניישרעד-טנורג ייווצ עכלעזַא ןעוועג

 ךיילג ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,רעביירש ןדעי ןקריוװַאב טזומעג ןבָאה ייז

 -סילַאער ןופ חסונ רעד ןרָאװעג טלעטשעגנייא.זיא ןעלעדנעמ ןופ .ייז ךַאנ

 ףיוא יו ןדיי ףיוא קוק רעד טקיטסעּפַאב ךיז טָאה סע ,גנורעדליש רעשיט

 ױזַא יו רעגייטש רעסיוועג ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןיוש זיא סע .הדע ןַא

 .ןדייר ןפוא ןוא טסעשז ןשידיי םעד ןּפַאכוצפיוא ױזַא יו ,ןשטנעמ ןלַאמּפָא וצ

 רעקיטעּפמיא ןרעדליש ןוא ןלייצרעד ןופ רעגייטש רעד זיא ןושָאטַאּפָא ייב

 זַא ,םירפס רכומ עלעדנעמ ייב ליפעג סָאד טָאה ריא ;ןעלעדנעמ ייב יו

 טּפעלש סָאװ ,עּפַאקש רעד ןופ יװ ּפמעט ןקיבלעז םעד ךָאנ לָאמ וצ טייג רע

 ןיא לטעטש ןייא ןופ ךיז טזָאל םירפס רכומ רעד ןכלעוו ןיא ,ןגָאװ םעד

 ,ןטייווצ
 טטָאג ןטכַארטַאב וצ ּפַא עלעדנעמ בר ךיז טלעטש טייצ וצ טייצ ןופ

 ןפיוא םיא ייב ןגיל סָאװ ,תובשחמ ,דייר םיא ןופ ןרעה רימ ןוא טלעוו

 רע רָאנ ,טרעדורעגפיוא המשנ ןייז טרעוו טלַָאמעד ,ןגרָאברַאפ יו ןצרַאה

 ,תמא ."ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ, ןייז טימ ןרעפטנערַאפ דלַאב ךיז זומ

 יד זיא "ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ , רעד זַא ,ןקפס וצ ןייא טינ טלַאפ םענייק

 טמוק עקידוקיע ןוא עקיטכיוו סָאד ;ןדייז םענופ הנווכ עקיטכיר ןוא עתמא

 ."ךיז ןדעררַאפ, ןקידטשרמולכ ַא ךרוד סױרַא
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 עטסצריק יד טכוז רע ןוא רעטקעריד זיא רע ,רעקיטסַאה זיא ושָאטַאּפָא

 טלָאװ ,ּפמעט ןיא גנורעדנע יד ;שינעעשעג ןוא שינעעשעג ןשיווצ גנודניב

 ,טנעמַארעּפמעט ןקיטעפמיא סושַאטַאּפָא וצ רעדָא ןביירשוצ טנעקעג ןעמ

 טנעקעג סע טלָאװ ןעמ ;ןבעל ןשיטָאטשסיורג ןופ גנוקריוו רעד וצ רעדָא

 ןייז ,ןגָאװ-ןוא:דרעפ סעלעדנעמ ןופ טייצ יד סָאװ ,םעד וצ ןביירשוצ

 "עבַא .קעװַא גנַאל ןיוש זיא ,ןלייצרעד ןפוא ןייז ןוא טייקִיור עקידסומינב

 ןעגנערבוצסורַא ךיז ןעלגנַאר סעצרפ ךַאנ ןעמוקעג ךיוא זיא ושָאטַאּפָא

 יד ,ןעגנערבוצסיורַא ןכוז ןטסקיצניװ םוצ רעדָא ,רוטַארעטיל רעד ןיא

 "טייק ענעדלַאג, עמַארד רעד ןופ עלהמלש בר .טלַאטשעג-ןדיי עסיורג

 סעצרּפ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא לָאבמיס ןימ ַא ןרָאװעג זיא
 יד ןענעקרעד וצ רעגַאב ַא ןעוועג זיא ןדיי עקידבוט-םוי-תבש ךָאנ ףור

 םעד ךיוא רָאנ ,הדע יד רָאנ טינ ,סע טסייה ןענעקרעד ,טלַאטשעגיןדיי

 ,דיחי םעד ,ןשטנעמ

 זיא ,ןצרּפ טימ ןעגנורדעגניירַא זיא סָאװ ,םזילָאודיװידניא רעד

 ןיא רָאטקַאפ רעקידנקריו ַא ןרָאװעג םזילַאער סעלעדנעמ טימ ךיילגוצ

 -גייא ןדעי ןשרעהַאב טזומעג ןבָאה תועּפשה יד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ךרד רעשיצרּפ רעד ךיוא .רעביירש ןשידיי ןלעניגירַא סיוכרוד ןליפַא ןקיצ

 ןעגופעג רע טָאה בײהנָא ןיא ;ןושַאטַאּפָא ייב גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טָאה

 רעטעּפש .ךירטש ןשיצרּפ"יטנַא ןַא ןופ םערָאפ רעד ןיא דָארג גנַאלקּפַא ןַא

 עשירָאטסיה יד ןיא ,"עדנעגעל-ןדיי , נ"א ןעגנולייצרעד גנולמַאז רעד ןיא

 "עלעדנעמ יד -- ןצנעדנעט עדייב ןופ גנוטפעהַאב יד ןעמ טעז ,ןענַאמַאר

 ,עזַארּפ רעשידיי רעד ןיא -- ץנעדנעט-ץרפ יד ןוא ץנערנעט

 יד זיא הליחתכל ?ןצרּפ ןגעק הנעט סושָאטַאּפָא ןעװעג ןיא סָאװ

 םעד ןעזרַאפ ןעמ טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא זַא ,ןעוועג הנעט

 ךיז טגָאלש סָאװ ,טפַארקסנבעל עקידתמא יד זַא ,"ךָאװטימ,, ןטסַארּפ

 רעד ױוַא טקנוּפ ןיא ,טײקידעכָאװ עטסָארּפ יד ,ןבעל ןשידיי ןיא ךרוד

 תבש רעד זיא סע יװ ,עזָארּפ רעשירעלטסניק רעשידיי רעד רַאפ ףָאטש

 .הריתי המשנ רעשידיי רעד ןופ גנורעדליש יד ןוא שדוק
 ;דיחי ןשידיי םענופ טלַאטשעג יד דלַאב ךיז טזייוו ןושַאטַאּפָא ייב

 ,רעד ּוװ ,"רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא ,, ןַאמָאר םעד ןיא ןיוש סע ןעעז רימ

 םענופ טלַאטשעג יד רקיעב ןוא דיחי םענופ ןעגנובעלרעביא יד ,לרוג-סנבעל

 ,רעטנעצ ןיא טלעטשעג טרעוו ,יכדרמ דלעה ןגנוי
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 םייב .ןדייז ןטימ ןייגרעדנַאנופ לסיב רַאּפש ַא ךיז זומ ושָאטַאּפָא ;י

 ןופ רעגייטש ןשידָאמטלַא ךעלשּפיה ַא רימ ןעניפעג ןעלעדנעמ בר ןדייז

 -סיב ןוא ןײרַא ךיז טכעלפ השעמ ַא ןיא השעמ ַא :עלעװָאנ ַא ןעיובפיוא

 סיוא ךיז ןלייש סע ,ןבעל רעגייטש ַא זדנוא רַאּפ סיוא טסקַאװ זייווכעל

 עגולק לסיב שּפיה ַא ןעלעדנעמ בר ןופ ןרעה רימ .ןענױשרַאּפ ײלרעלַא

 ענדָאמ ַא עלעדנעמ בר םעד ןיא ןליפרעד רימ ; סעיצַאטידעמ עשידיי ,דייר

 ,סנטשרע .ןקע ייווצ ןיא יז טיצ סע סָאװ ,המשנ עשידיי עװַאקישט ַא ןוא

 ןיא ןַאטעגנײרַא זיא סָאװ ,ןדיי ַא ןופ המשנ עקיטייצרַאפ-םורפ ַא סָאד זיא

 רוזחמ ַא ,לרעשטנעב ַא ,רודיס ַא ןדיי ןעגנערב ,םירפס ןפיוקרַאפ ,רחסמ ןייז

 -רעגערטנקַאּפ רעד ןופ ךעלכיב יד ןטײרּפשרַאפ ךיוא ןוא בוט-םוי ףיוא

 ,רוטַארעטיל

 ןדיי ַא ךָאנ טימ ןסעומשרעדנַאנופ ךיז ןעק סָאװ ,דיי ַא זיא עלעדנעמ בר

 ,ץלַא ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא םיא זיא סע ןוא ,םיכודיש עטוג ,הסנרּפ חוכמ

 ,רעשימייח ַא זיא עלעדנעמ .ךעלטעטש עשידיי יד ןיא רַאפ טמוק סע סָאװ

 יא ןשיװצ ָאטינ ךיז טכוד זיא הציחמ םוש ןייק .שטנעמ רענעגייא ןַא

 סָאד ןוא ,המשנ רעדנַא ןַא ךיוא טָאה עלעדנעמ בר רעבָא .הביבס ןייז ןוא

 לא םינּפ טמוק רע ןעוו ,םיא ייב ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,הריתי המשנ ַא זיא

 ,למיה םענייש ַא ,דלַאװ ַא ,םיוב ַא טעזרעד רע ןוא טלעוו סטָאג טימ םינּפ

 .טייקנייש ךָאנ טפַאשקנעב ַא המשנ רעד ןיא טקעװעגפיוא טרעוו סעּפע

 רכומ עלעדנעמ ייב רוטַאנ יד םערָאװ ,טייקנייש עשידיי ךיוא זיא סע

 ענעגייא ענייז ןענייז סָאד ןוא ,ןגיוא עשידיי ךרוד ןעזעג טרעװ םירפס

 ,הלילח ,טלעװ סטָאג ףױא רע טקוק ןלירב עטגרָאבעג ךרוד טינ .ןגיוא

 ןט19 ןטימ ןיא ןסקַאװעגסױא זיא רע יװ ,ןילַא עלעדנעמ בר זיא סע

 רעד וצ הריש ןעגניז וצ ןבױהעגנַא ןצרַאה ןייז ןיא טָאה סעּפע .טרעדנוהרַאי

 .ןרעגַאב עכעלשטנעמ וצ ןוא ןבעל םוצ ,טלעוו

 -רַאּפ ייוצ זיא עלעדנעמ בר רעקסעטָארג ןוא רעװַאקישט רעד טַא

 סָאד טינ זַא ,לַאמ ליפ ױזַא ןרעפטנערַאפ ךיז זומ סָאװ ,םענייא ןיא ןעניוש

 טקעוועגפיוא זיא סָאװ ,הריש רעיינ ןייז בילוצ לָאז רע ידכ ,ןסיוא רע זיא

 -רַאפ סָאװ ,טלעוװ רעקיצנייא רעד ןופ ןלַאפסױרַא טינ ,םיא ייב ןרָאװעג

 רעד עקשיפ , ןופ טלעוו עשידיי יד זיא סָאד ;ןעק רע סָאװ ,תושממ טגַָאמ

 יד לרעדנעס -- ןענױשרַאּפ עליֹוו יד "ישילשה ןימינב תועסמ , ,"רעמורק

 ךיז טלָאװ עלעדנעמ .ןדיי עביל ןוא ערעייט עלַא --- ןימינב ןֹוא ענעדיי
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 עפרַאש עכלעזַא טדערעג ןוא ייז טימ טגירקעג ןוא טרעּפמַאעג טינרַאג

 טינ לָאז רע ןוא טלעװ ןייז ןעוועג ןבָאה טינ לָאז סָאד ןעוו ,דייר-רסומ

 .תוירחַא ןוא טפַאשביל עסיורג יד ריא וצ ןגָארט

 רעדָא ,"רעמורק רעד עקשיפ , סעלעדנעמ ןופ חסונ-עיצקורטסנַאק רעד

 רענרעדָאמ ַא רַאפ טגױטעג טינ ירמגל ךיז טָאה "לרעגניפשטניוו סָאד,;
 ,טכַארטרַאפ יז טָאה ושָאטַאּפָא .י יו ,עלעווָאנ

 ַא רַאפ טגױטעג טינ ךיז טָאה ,השעמ א ןיא השעמ ַא ןופ חסונ רעד

 -סיה ַא ןופ ןײזטסּוװַאב רעד קיטיינ זיא ןַאמָאר ןיא .ןַאמָאר ןשירָאטסיה

 ןיא ןשינעעשעג עכעלטכישעג יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא ,םַאר רעשירַָאט

 ןשיעדיא ןוא ןשיטילַאּפ םעד רַאפ ,גנולקיװטנַא רעייז רַאפ ,טלעו רעד

 -טכַאמ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא קיטיינ זיא ךיוא ; הפוקת ַא ןופ ןבעל

 ןוא רעקלעפ ןשיוצ סיוא טכערב סָאװ ,לגנַארעג םעד רַאפ ןוא קיטילַאּפ

 ,ןסַאלק
 ןשידיי ַא רַאפ ןעוועג קיטיונ טינ ךָאנ סָאד זיא הפוקת סעלעדנעמ ןיא

 -ירעלטסניק ַא ןעוועג ןיוש סָאד זיא הפוקת סושַאטַאּפָא ןיא ,טסילעװַאנ

 .זומ רעש
 -נעקרעד רענדַאמ ַא וצ דיי רעד טמוק טרעדנוחרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא

 עכעלטע ןופ ךשמב זיא טלעוו עשידיי יד זַא ,ןעזנייא ןַא טבייה רע ,שינעט

 הדע עשידיי יד .עטכישעג רענַאפָארּפ רעד ץוחמ ןענַאטשעג רַאי טרעדנוה

 יד ןופ ןרעק עמַאס ריא ןיא ,ךות ריא ןיא ןרָאװעג טגערעגנַא טינ זיא

 ןעמוקעגרַאפ ןענייז טלעוו רעד ןיא .טייצ רעד ןופ ןשינעעשעג עשיטילַאּפ

 -סעטָארּפ ןופ ףמַאק רעד ןבױהעגנַָא ךיז טָאה סע ,ןדנַאטשפיוא-םירעיוּפ

 רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא'ס ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק םזיטנַאט

 -עג עלַא יד ;סעיצולַאװער ןכַארבעגסיױא ןענייז'ס ,סַאלק רעקידנרילעבער

 ,הביבס רעשידיי רעד ןיא טכיש עניד ַא רָאנ טרירעגנַא ןבָאה ןשינעעש

 םַארטש ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא זיא ןוא קעװַא ןבעל ןשידיי ןופ זיא סָאװ

 ,.ןשינעעשעג-טלעוו עסיורג יד ןופ

 -קיװטנַא עלַאסקָאדַארַאּפ עקידרעווקרעמ ַא ןעשעג זיא ןבעל ןשידיי ןיא

 יד ןעמוקפיוא ןעמונעג ןבָאה עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא ,גנול

 טרעהרעד ךיז ןבָאה סע ןוא גנורעלקפיוא ןוא םזינַאמוה ןופ ןעגנוגעווַאב

 ךיז ןליפ ןבױהעגנָא ָאטעג ןיא דיי רעד טָאה ,סנַאסענער ןופ ןעמיטש יד
 םעװקַאב קיטסייג ןוא טנעַאנ ױזַא ןוא טלעװ רעד ןופ טדמערפענּפָא ױזַא

130 



 ךָאנ ַאטעג ןופ טנעוו עשיזיפ יד וצ טָאה רע זַא ,טלעוו רענעגייא ןייז ןיא
 ,טסייג רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא סע .טנעו עקיטסייג ענעגייא ןבעגעגוצ

 סע ,תודיסח ןיא רעטעּפש ןוא ,הלבק ןיא קורדסיױוא םעד טניפעג סָאװ

 ןופ ליפעג רענעגייא ןַא ןוא ,םזיטעיּפ רעשידיי רעטכע ןַא ףיוא טמוק

 ןבעל ןייז זַא ,טייקרעכיז ַא ףיוא טמוק ןדיי םייב .תובישח ןוא טייקידרעוו

 עּפָארײא-ברעמ ןיא טשרע וצ ףיוא טמוק ךרד רעד .ןבעל עתמא סָאד זיא

 ןלױּפ ןופ ןדָאב ןפיוא רעדנַאנופ ךיז טילב רע ןוא ךיז טקרַאטש רע ןוא

 -דנעטשרַאפ ױזַא זיא סָאװ ,ליפעג-סנבעל ַא יו ףיוא טמוק סע .ןסייר ןוא

 טמענ דיי רעד .המשנ רעשידיי רעד ןגייא ױזַא זיא ןוא ןיילַא ךיז ןופ ךעל
 ,טלעוו עתמא יד זיא טלעוו ןייז זַא ,ןליפ

 רעד זַא ,ןגָאז ןוא תונצל ןעװַארּפ טנעקעג טָאה רוד רעקידרעטעּפש ַא

 -ןייא סָאמסָאק ןיא ץלַא ןוא ןפַאשַאב טלעוו ענדיב יד טָא טָאה םלוע ארוב

 יצ ןעוו ,טַארוקַא ןסיוו לָאז דיי רעד ידכ רַאנ ,רדס ַא טױל טלעטשעג

 הליחמ ןטעבסױוא ,רָאי טוג ַא ךיז רַאפ ןטעבסיוא וצ ןעוו ,חכוס ַא ןלעטש

 ןופ סנ ןטימ ךיז ןעיירפ וצ ןעוו ,ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,דניז עלַא רַאפ

 לייוו רַאפרעד ,סנירג טימ רעביטש יד ןצוּפַאב וצ ןעוו ןוא םירצמ תאיצי

 עלַא ןשיוצ ,םיא רָאנ סָאװ ,הרות יד ןעמוקַאב טָאה לארשי קלָאפ סָאד

 .ןבעגעג רעטשרעבייא רעד טָאה ,רעקלעפ

 יו ןעועגסיוא ךרד רעשידיי רעד טָאה טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ףוס

 רעבלעז רעד ףיוא גָאט וצ טנייה קידנקוק ;םזירטנעצַאנטע ןיא קזוח

 -רַאפ רעקיטסייג ןופ לטימ ַא םעד ןיא רימ ןעעז ,שירָאטסיה גנוניישרעד

 רעטרעדנוהרָאי ןגָארטרעבירַא ןענעק וצ ידכ ,גנורעצנַאּפרַאפ ןוא גנוקידייט

 םוש ןייק ןעוועג טינ זיא סע .גנודמערפרַאפ ןוא טײקטרעדנוזענּפָא ןופ

 טָאה סע ;ןבילג םעד ןיא טפַארק עקידנצענערגַאב ןוא טייקטצענערגַאב

 ןעמוקרָאפ זומ סָאװ ,גנולקיװטנַא עכעלריטַאנ יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ

 טליפרעד יז ןעוו ,ןעלצרָאװ טגָאלש יז ןעוו ,טלַאמעד רוטלוק רעדעי ןיא

 םענעגייא ריא ןיא טנעקרעד יז ןעוו ,טייקיטרַאקיצניײא ערעדנוזַאב ריא

 ןוא ,טפַארק גונעג ,ןבעל ןגייא ריא ןופ תומא 'ד יד ןיא ,םענַאב-טלעוו

 .ןבעל ןופ גנוניזַאב גונעג

 -נוה רָאּפ עטצעל יד ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,גנולקיװטנַא יד זיא סָאד |
 ,ענייש ,עסיורג ַאזַא טמערופעגסיוא ךיז טָאה סע ןעוו ,רָאי טרעד
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 ןעוועג זיא סָאװ ,גנולקיװטנַא ןַא ,ןדיי ןופ טלעוו עקיטסייג עטסקינייוװעניא
 .ןבעל ןשידיי םעד ןיא חסונ ןשיזנכשַא ןופ גנוניורק יד

 ןופ ןיײגוצסױרַא ןדיי םעד ןעגנּוװצעג טָאה טרעדנוהרָאי רעט19 רעד

 טריּפשרעד דיי רעד טָאה רעטעּפש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ;טלעװ רעד טָא
 ןופ טלעוו יד ןוא ענעגייא ןייז --- ןטלעוו ייווצ ןופ הטילש יד ךיז רעביא
 ,רוטלוק רעשיעּפָאריײא-ברעמ רעד

 זיא ,טכַארטרַאפ םיא טָאה ושָאטַאּפָא יו ,ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןרָאפ

 .ןטלעוװ ייווצ יד ןופ תוכייש יד ןרעדליש וצ ןוא ןלָאמוצסיוא ןעוועג קיטיינ

 ןופ טלעװ יד ,ןפיוה עשַיייבר יד ןופ טלעוו עשידיסח עטסקינייװעניא יד

 ןופ טלעוו יד ךיוא -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,עסַאמ רעשידיי רעד
 סָאװ ,טייהיירפ רעלַאנַאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןופ ,טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד

 טלגיּפשענּפָא טָאה טפַאשלעזעג עשיליוּפ יד .טריפעג טלָאמעד טָאה ןלױּפ

 רעד טניז ןופ עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ורמוא םעד

 .1789 ןופ עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג

 יירעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןַאמַאר רעד

 .גנולייצרעד רעצרוק רעד ןופ רעטסיימ רעד ןעוועג זיא ושַאטַאּפָא ףסוי

 גנולייצרעד רעצרוק רעד ןיא טייקכעלגעמ יד ןעזעג טָאה טסילעװַאנ רעד

 יד ןעזעג טָאה רע ;ןבעל ןופ עקידנעלּפַאצ ןוא עשירפ סָאד ןּפַאכוצפיױא

 -שטנעמ ןופ עגר ַא ןעמענוצפיוא ,טקילפנַאק ַא ןרעדליש וצ טייקכעלגעמ

 עבט יד ןקעדפיוא ,רעסַאװ ןּפָארט ַא ןיא יװ ױזַא לָאז סָאװ ,ןבעל ןכעל

 -כעלקריוו רעד ןופ טינשּפָא ןצנַאג ַא ללוכ זיא סָאװ ,ןטפַאשנגייא יד ןוא

 ַא זיא ,גנולייצרעד-רוטַאינימ רעד ןיא ןליפַא ,טלעוו סושַאטַאּפָא .טייק

 | .טלעוו עלופ ַא ןוא עסיורג

 -רַאפ סע סָאװ ,ןעגנוצענערגַאב יד טליפעג רעביירש רעד טָאה ךַאד

 ןופ ןרעקוצמוא ךיז טַאהעג ביל טָאה רע ןוא גנולייצרעד עצרוק יד טגָאמ

 .ןַאמָאר םעד רעדָא עלעווָאנ רעד ןופ עמרַאפ רעד וצ טייצ וצ טייצ
 -ייצרעד רעד ןופ םערָאפ ערעגנעל יד זיא סָאװ טימ : ןגערפ ןעק ןעמ

 ! שרעדנַא -- עלעװַאנ יד רעדָא ,ןַאמָאר רעד -- גנול

 ןשטנעמ םעד ןרעדליש זומ יז סָאװ ,טימרעד שרעדנַא זיא עלעװַאנ יד
 .ךיז ןטלַאטשעגסױא ןופ ןוא ,ןרעװ ןופ סעצָארּפ ןקידנרעױדגנַאל םעד ןיא
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 *יסּפ-שיטע ןַא ןופ םערָאפ יד ןַא לָאמ טפָא טמענ עלעװַאנ ַא סושַאטַאּפָא

 םעד ןקעדפיוא זדנוא רַאפ ליו רע ;ןַאמָאר-סגנולקיװטנַא ןשיגַאלַאכ

 ןבעל סָאד ױזַא יװ שוחב ןעעז רימ ;לרוג ןכעלשטנעמ ןופ געוו ןטרעשַאב

 .תונויסנ רַאפ םיא טלעטש ןוא סיוא םיא טלייט ,ןשטנעמ םעד טמערופ

 ןוא טייקפרַאש רעלופ טימ ,קילבנגיוא ןייא ןיא רימ ןליפרעד לָאמ טּפָא

 ןיא טמערופעגסיוא טרעװ ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל ַא ױזַא יװ ,טײקרַאלק

 .ךרוד טייג רע סָאװ ,סיזירק ַא ןופ סעצָארּפ

 ענעדיישרַאפ יד ןעמ טעז קרעװ סושַאטַאּפָא ןיא ךיז קידנפיטרַאפ

 סיזירק ןייא .ןבעל ןכעלשטנעמ םעד ןיא ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןסיזירק םינימ

 רעטייוצ ַא ,טױט ןטימ םינּפ לא םינּפ ןשטנעמ ןופ שינעגעגַאב יד זיא

 ,סיזירק רעטירד ַא ,תועשר טימ ןשטנעמ ןופ שינעגעגַאב יד זיא סיזירק

 רעטרעפ ַא ,םימחר ןוא טייקסטוג טימ ןשטנעמ ןופ שינעגעגַאב יד זיא

 טגָארט רע סָאװ ,תוירחַא רעד טימ ןשטנעמ ןופ שינעגעגַאב יד זיא סיזירק

 גנונעקרעד יד : זיא סיזירק רעטסערג רעד רַאנ .ערעדנַא יבגל ןוא ךיז יבגל

 .זיא רע רעוו ןשטנעמ ןופ

 -סגנַאגרעביא ןַא ןיא ףיוא טמוק "טייקשיטנעדיא , ןופ סיזירק רעד

 טרעדליש יירעדלעוו עשיליופ יד, ןיא .הפוקת-סגנַאגרעביא ןַא ןיא ןוא טייצ

 "ױּפ יד ןיא, ןַאמָאר םעד ןופ דלעה רעד ,יכדרמ .סיזירק ַאזַא ושָאטַאּפַא

 רָאנ טגָאמרַאפ ןַאמָאר רעד זַא ,ןעמעננָא לָאז ןעמ ביוא --- "רעדלעוו עשיל

 -טנורג ַא יו ,לבוקמ םעד ,ןעשטיא בר ןענעכערוצ טינ ןוא דלעה ןייא

 ןוא רעשידיי רעד :ןטלעװ ייווצ ןיא ןיוש טייטש יכדרמ -- טלַאטשעג

 זיא רענייא ןיא .ןטלעוו עדייב ןיא ןַאטעגניײרַא זיא יכדרמ .רעשידיי-טינ

 -ןײרַא זיא ןוא םישוח עלַא טימ ןעמונעגפיוא יז טָאה ,ןרָאװעג ןריובעג רע

 טָאהעג טָאה םיגהנמ ןוא תרוסמ רעשידיי ןופ טלעוו יד .ריא ןיא ןסקַאװעג

 טפַאשלעזעג עדעי ,וויטקעלָאק רעשירָאטסיה רעדעי יוװ ,םיא רעביא תושר ַא

 ןליפרעד טנעקעג רע טָאה ריא ךרוד רָאנ ;ןשטנעמ ןרעביא תושר ַא טָאה

 -טכישעג יד ןיא טייצ יד רעבָא .ןבעל ןופ םעט ןרעטיב םעד יצ ,ןסיז םעד
 "ָאק עשירָאטסיה ןעגנערבוצמוא עבט ַא לָאמ וצ ןבָאה ןשינעעשעג עכעל

 תודימ עטוג יד ןכַאמ בורח ,םיגהנמ ןופ דנוב םעד ןסיירעצ וצ ,ןוויטקעל

 .החּפשמ רעד ןיא ןשטנעמ ןופ טײקטנעָאנ יד ןרעטשעצ ןוא
 ןבָאה הפוקת-סגנַאגרעביא רעד ןופ ןעגנולסיירטפיוא עשירָאטסיה יד

 זיא סע .ןבעל ןלענָאיצידַארט ןשידיי ןופ ןיכדרמ ןסײרּפָא קיטסייג ןעמונעג

133 



 ןופ ןבעל ןשידיחי ןיא ףיוא טמוק סָאװ ,ךירטש-רעטקַארַאכ ןייא ןַארַאפ

 רעדייא ךַאנ ,ןכורבכרוד ןוא ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער תעב ןשטנעמ
 דיחי םייב :םישעמ עשירָאטסיה עוויטקעלָאק ןיא קורדסיוא ןַא ןעניפעג ייז

 ףסיוועג ַא ןופ ןוא גנַאנּפָא ןופ טימעג ַא ךיוא ןוא ליפעג ַא ףיוא טמוק

 ןיא טשרע סָאװ ,המשנ עכעלשטנעמ "עקנַארק , ַא יוװ ךיז טליפ רע ; רקפה

 ,םויק עמַאס ריא ןופ ןעלצרָאװ עטנוזעג יד יז טריּפשרעד "טייקנַארק , ריא

 יד הדירמ ןייז ןיא טליפ ,רעגייטש ַא יכדרמ יו ,שטנעמ רעיינ רעד

 עלענַאיצנעװנַאק יד ןופ ךיז ןעײרפַאב ןוא ךיז ןלײטוצּפָא טייקכעלגעמ
 ,הביבס רעלַאיצַאס רעד ןופ ןוא ןטייהניוװעג עטלעטשעגנייא יד ןופ ,תודימ

 .ןרעגַאב ענייז ןוא המשנ ןייז טקירד ןוא םיא טצענערגַאב עכלעוו

 עקיצנייא סָאד ןכיירטשוצרעטנוא געוו ַא םיא רַאפ זיא הדירמ יד

 טכַארטַאב רע סָאװ ,קיכיסּפ ןייז ןופ ,ןבעל ןופ רעטנעצ םעד ,עלעטניּפ

 ,"ךיא , ןייז ןענעק לָאז רע זַא ,טייקכעלגעמ יד זיא סָאד ,טכע רַאפ

 ;טייקשיטנעדיא ןופ םיוירק ןימ ַא סױרַא ןפור תופוקת עכעלנע עלַא

 ןַארַאפ זיא סע רע ןריובעג לָאמ ייוצ קיטסייג ףרַאד שטנעמ רעד

 ןוא ןרעוו ןריובעג וצ לָאמ ןייא טרעשַאב זיא ןשטנעמ םעד ןעוו טייצ ַא

 ןצנעטָאּפ ןוא תוחוכ עלַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ המשנ ןייז ;ןרעװ טמערופעג

 -עגּפָא טלַאװ המשנ עכעלשטנעמ יד יװ ױזַא זיא סע ;תישארב עמַאס ןופ

 טקיטלַאטשעגסױא ןיוש זיא שטנעמ רעד .םימשה ןמ ןרָאװעג טּפמַאטש

 רעלופ רעד טנכײצעגנַא םיא רַאפ זיא סע ןוא םערופ ןטמיטשַאב ַא ןיא

 טעו רע סָאװ ,גויז רעד ןליפַא ןוא ןטײקטרעשַאב עלַא ,געווסנבעל

 | | .ןבעל ןיא ןפערט
 זיא ,טרעשַאב ןשטנעמ ַא זיא סָאװ ,לוגלג ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא

 ןיא טליפ ןוא סייוו שטנעמ רעד רָאנ ביוא ,טייקסיז ַא ןוא גונעת ַא ןַארַאפ

 גנוטפעהַאב יד םערופ םעניילק ןייז ןופ טיײקלַאמש ןוא טייקגנע רעד

 תוחוכ ענעי ,עקיבייא ןוא עשימסָאק ,עשירָאטסיה ,תוחוכ עסיורג טימ

 ,ןבעל ןייז ןופ טייקניילק יד ,טייקיבױטש יד ןוא ןטייקיורג יד ןעניײשַאב

 ןוא ןטלַאש סָאװ ,ןטפערק ןוא תודוסי-טנוורג יד טימ םיא ןדניברַאפ ןוא

 .טלעוו רעד ןיא ןקיטלעוװעג
 ,דסח ןה ,דָאנג ןה ןענופעג 1 גנַאל תורוד דיחי רעד טָאה ןבעל ַאזַא ןיא

 ןופ רצוא ןויטקעלַאק ןסיורג ַא טימ גנוטפעהַאב ןוא שינעדנעטשרַאפ ןה
 ךָאנ טפַאשקנעב ןעוועג זיא ,סנטסקיצניװ םוצ ;ןעגנורַאפרעד עכעלשטנעמ
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 םדא ןב םעד טָאה סָאװ ,םעד טימ ןוא ןשטנעמ ןטנעָאנ ןטימ גנוטפעהַאב

 ,ןפַאשַאב

 טגָאז ןוא ןויסנ ַא רַאפ ןשטנעמ םעד טלעטש גנַאגּפָא ןופ הפוקת יד

 סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,לָאמ ַא ךָאנ ,ןײלַא זומ רע זַא ,םיא טגניווצ ןוא םיא

 עיינ ַא סױרַא טגנערב סָאװ ,ןטייצ ןופ דנוב םעד ןסירעגרעביא טָאה

 ןײלַא ךיז --- ןשינעעשעג עקידנסיירפיוא ןופ ,ןטפערקרוא ןופ גנוטלַאטשעג

 ,ןײזטסּוװַאב-ךיא םענעגייא ןייז ןעמערופסיוא זומ שטנעמ רעד ;ןפַאשַאב

 רע רע יינ'ס ףיוא ןעניפעגסיוא ,טייקשיטנעדיא עיינ יד ןעניפעג זומ רע

 ײלרעלַא סיוא טווּורּפ דיחי רעד .בייחמ םיא זיא ןבעל ןייז סָאװ וצ ןוא זיא

 .ןבעל ןייז ןופ ןוא ךיז ןופ ןעגנוטלַאטשעג

 םעד ךרוד טייג ,"רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא , ןופ דלעה רעד ,יכדרמ

 רעד ןופ טנכייצעג ליפ ױזַא ףיוא זיא יכדרמ .געוו-סגנולקיװטנַא ןקיזָאד

 קיטירק יד זַא ,ןַאמָאר םעד ןופ רעפַאשַאב םעד וצ ךעלנע זיא ןוא ,טנעָאנ

 טנַאה ערעטסעפ ַא טָאה רעביירש רעד זַא ,ןזיװעגנָא ןָא בײהנָא ןופ טָאה

 ,ןענױשרַאּפ ליפ ױזַא טימ לופ זיא סָאװ ,טנווייל ןטיירב םעד ןרעדליש ןיא

 רעד ,יכדרמ .ןיכדרמ ןרעדליש ןיא טגָאמרַאפ רע רעדייא ,ןרעטקַארַאכ ןוא

 ןוא גנורעדליש-רעטקַארַאכ ןייז ןיא זיא ,טניימעג ןעמ טָאה ,דלעהטּפיױה

 זַא ,ןגָאז טכער טימ ןעמ ןעק טנייה .שטשוטמ ךעלשּפיה גנוקיטלַאטשעג

 יװ טקנוּפ ,"ךיז, ןעניפעג טשרע ףרַאד יכדרמ .ןייז טינ שרעדנַא ןעק סע

 .ןעניפעג ךיז זומ סיכדרמ רוד רעצנַאג רעד

 -רעביא ןוא רעקרַאטש ַא קורדסיוא םוצ טמוק ןפַאש סושָאטַאּפָא ןיא

 ןכלעוװ ןופ ,לקניווקוק רעד לָאמ וצ זיא סָאד .םזיציטַארע רעקידנטלעוו
 ,תומשנ עכעלשטנעמ ןופ רעיײטשרַאפ ַא יו ןוא רעלייצרעד ַא יו ,ושָאטַאּפָא

 ,טניימ טסילעװַאנ רעד .ןרעגַאב ענייז ןיא ,ןשטנעמ םעד ןּפַאכוצפיױא טכוז

 רעד .ןעיורטרַאפ זדנוא ןעק רע סָאװ ,תמא רעד ןוא דוס רעד זיא סָאד זַא

 םעד בילוצ .ןטלַאטשעג-ןעיורפ ןרעדליש םייב םיא טפלעה םזיציטַארע
 ,ןטכיש עלַאיצַאס ערעקירעדינ יד ןופ ןשטנעמ םוצ ןדנעוו ךיוא ךיז רע זומ

 ושָאטַאּפָא ; ןליוהרַאפ רעקינייװ ןוא ןפָא רעמ ןבעל סָאד זיא ייז ןשיווצ לייוו

 ןעק רע ;ןרעטקַארַאכ עטמיוצעג-טינ ןוא ענעפָא ןופ טלעו יד ביל טָאה

 ,טוג ייז טרעדליש רע ,טוג יז
 ,גנומיטש-טסעטָארּפ עסיוועג ַא ןטכַאלפעגכרוד טרעװ םעלַא םעד טימ

 רעטלַא רעד ןופ ןעעדיא ןגעק ױזַא טינ טסעטָארּפ ַא ,טייקנדירפוצמוא ןַא
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 שטנעמידיחי םעד ןופ טסעטָארּפ רעד זיא סע .ןעמַאצ עריא ןגעק רָאנ ,טלעוו

 יז געמ ,עיצַאזיליוויצ יד ףױרַא םיא ףיוא טגייל סע סָאװ ,ןטייק עלַא ןגעק

 ןופ לטעטש םעניילק םעניא ןעמוקעגפיוא זיא יז יװ ,עיצַאזיליוויצ יד ןייז

 עלעװַאנ רעצרוק רעד ןיא טלעטשעגרָאפ טרעוו יז יװ ,וליפַא רעדָא ,ןליוּפ

 ."גרובסנעגער ןיא גָאט ַא;

 -ייטעצ עשיגַארט ענעי יכדרמ ךיוא ןיוש טעז ףיוה רעקצָאק םעד ןיא

 .םיליכשמ רוד ןטייווצ ןוא ןטשרע םעד ןשיװצ רָאפ טמוק עכלעוו ,גנול

 ןיא ןוא םייה רעד ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,עגַאל רעד וצ ךעלנע זיא סע

 ןופ ּפיטָאטַארּפ רעד זיא ןַאסלעדנעמ .ןָאסלעדנעמ השמ ןופ החּפשמ רעד

 ןופ טכורפ יד ןסָאנעג ןיוש טָאה סָאװ ,ןדיי ןעיירטעג ןוא ןעמורפ םעד

 שיטירק טוג ױזַא טקנוּפ טנעקעג טָאה רע .גנורעלקפיוא רעשיעּפָאריײא רעד

 טָאה רע יוװ ,רעקיגַארט ןוא רעקנעד עשיכירג עקיטנַא יד ןגעוו ןריטנעמָאק

 -לעדנעמ רעבָא ."רואיב,, םעיינ ןייז ןוא השמ תרות ןשטייטרַאפ טנַאקעג

 רַאפ רָאנ קיטליג זיא "טייקכעלשטנעמ , ןוא "טייקשידיי , ןופ הרשּפ סנַאס

 ןעוװערָאהסױא טנעקעג רע טָאה ָאטעג ןופ דיי ַא יו .רוד ןייז ןוא ןיילַא םיא

 רעשיעּפָארײא רעיינ רעד טימ םולש ַא וצ ןריפ לָאז סָאװ ,הרשּפ יד

 -ייא רעד ןיא .ןפַארטעגפיונוצ ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,טלעוו-רוטלוק

 טינ ןוא גנוַאיַאב ַא ךיז טימ ןלעטשרַאּפ ךרד רעיינ ןייז לָאז טייצ רענעג

 .תודהי ןופ גנונעקײלּפַא ןייק
 ,םיא ךָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רוד םעד רָאפ ןוא רעדניק ענייז רַאפ

 -עגוצ טינ זיא ןוא לעוטקעלעטניא וצ הרשּפ עקיטסייג סרעטַאפ םעד זיא

 יַאטעג רעקילַאמַא רעד רעכלעוו וצ ,הרשּפ עקיטסייג ַא ןעוועג זיא'ס .טסַאּפ
 -סייג עסיורג ךָאנ ,גנופיטרַאפ רעכעלרע ךָאנ ןעמוקעג זיא וַאסעד ןופ דיי

 ןענָאסלעדנעמ ךָאנ רוד רעיינ רעד .תעדה בושי ךס ַא ןוא םירוסי עקיט

 סָאמ יד וליפַא טינ ליוו רע .ןבעל ןיא סונעג ןוא דיירפ רעמ רקיעב טכוז

 ענערָאװעג-גנירג יד ףױרַא םיא ףיוא טגייל סע סָאװ ,"טײקטרעדנוזעגּפָא,

 טָאה טייקשידיי סָאװ ,הכלה ןופ לוע ןסיורג םעד ןָא ןיוש ,טייקשידיי

 .תורוד עקידרעירפ יד ףיוא טגיײלעגפיורַא
 ןופ הפוקת יד טכַארבעג טָאה סע עכלעוו ,ןעעדיא ןופ טלעװ עיינ יד

 ,סעיצידַארט עטלַא עלַא ןכערבעצ וצ ללכב טכוז ,"גנַארד ןוא םערוטש;

 טגָארט סָאװ ,טסייג רערענַאיצולָאװער רעד ;סמערופ עטלעטשעגטסעפ עלַא

 "ד ףיוא ןדַאקירַאב יד ןופ ןוא גנורעלקפיוא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ךיז
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 סָאװ ,הרשּפ עיינ יד .הרות עקידתוריתס ַא תודהי ןיא טעז ,זירַאּפ ןופ ןסַאג

 ןעק סָאװ ,הרשּפ עקילייװטיײצ ַא רָאנ זיא ,ןפַאשַאב טָאה ןָאסלעדנעמ השמ

 .תורוד עכעלטע סנטסכעה רעדָא ,רוד ןייא רַאפ ןטליג

 ןסיורג םעד רימ ןעעז "רעדלעוו עשילוּפ יד ןיא,, ןַאמָאר םעד ןיא

 -ָאמ ַא ,טיצילעפ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא טרעּפרעקרַאפ רעדורפיוא-המשנ

 "ַצַאק םעניא טמוק יכדרמ .טלַאטשעג-תיליל עטריניפַאר רעייז ןוא ענרעד

 םענופ טײלגַאב טקישעג ןיהַא םיא ןבָאה עמַאמ-עטַאט לייוו ,ףיוה רעק

 רע ןוא עידעגַארט יד סיוא טניפעג יכדרמ רעבָא .עשטיא 'ר לבוקמ

 -עצ סָאװ ,תוחוכ ייווצ יד .ףיוה רעקצָאק ןופ לָאפרעדנַאנופ םעד טעזרעד

 טייז ןייא ןופ ןענייז תודיסח ןופ גנוטסעפ יד קינייװעניא ןופ ןרעטש

 יד ןופ טײקטסוּפ עשילַארָאמ יד טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא הלפשה

 .רעקצַאק םעד םורַא ןעלגניר סָאװ ,םיברוקמ

 הַאפ סיורָאפ טייוו טעה זיא ,לַארטש ליכשמ רעד ,ןַאמ סעיצילעפ

 .סױא םיא ךיז טכוד ױזַא -- סנטסקיצניוװ םוצ ,תודיסח ןופ טלעוו רעד

 ?טסואפ , סעטעג ןצעזרעביא וצ ןעהעש עיירפ ענייז עלַא ּפָא טיג ןוא טציז רע

 -רעבירַא ךַארּפש רעקיליײה רעטלַא רעד ןיא לי רע .שדוק-ןושל ףיוא

 ,רַאמיײװ ןופ רעטכיד רעד ןפַאשעג טָאה סע עכלעוו ,תורצוא יד ןגָארט

 יד רעבָא .תוקפס ןוא ןעגנושיוטנַא ענייז עלַא טימ ןבעל סַאד ןזייוו וצ ידכ

 ערעגניי ליפ יד ,יורפ סליכשמ םעד ןיוש טבעל סע רעכלעוו ןיא ,טלעוו

 יד וליפַא ןליפ טינ ליוו ןוא ,טײקטלַא ןייק רעמ טינ טגָארטרַאפ ,עיצילעפ

 "גַאמָאר ַא ןיוש טערטרַאפ יז .גנורעלקפיוא ןופ טסייג ןטימ טייקנדנובעג

 ללכב ןלָאז סע רעכלעוו ןיא ,טלעוו ַא טרעגַאב יז .טסייג ןשילעבער-שיט

 לָאז סע ןוא שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיװצ ןצענערג יד ןרעוו ןפַאשעגּפָא

 ךיז ףרַאד ןלױּפ ןיא .ןשטנעמ ןשיווצ גנורעדירברַאפ רעסיורג רעד וצ ןעמוק

 ןשילױּפ ןופ ןטנעמעלע ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ ןבײהנָא גנורעדירברַאפ יד

 .קלָאפ

 רעיינ רעד ןיא "ַאזורק ןָאזניבָאר , ,ןימ ַא ,ןיז ןסיוועג ןיא ,זיא יכדרמ

 יד ןיא ןרַאװעג ןגיוצרעד ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .טלעוו רעסיורג

 ןופ שיור םעד טליפ ,לגייפ ןופ יירשעג םעד טרעה רע .רעדלעוו עשיליופ

 טליּפש סָאװ ,ןוז יד ןוא םורַא םיא ןעלגניר סָאװ ,סנטָאש יד טעז ,רעמייב

 רע ,םייח ילעב יד וצ ןוא דלַאװ םוצ ןדנובעגוצ זיא רע .םיא רעביא ךיז

 ערעסערג ַא םיא ףיוא טָאה דלַאװ רעד סָאװ ,סּוװַאנ ָאמָאה ןימ ַא זיא
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 יד ןענייז סָאװ ,ןדיי תורוד ןבָאה סע יװ ,העד ערעסערג ַא ןוא העּפשה
 ,עיצידַארט-סנבעל רעגנַאל ַא ןופ רעגערט

 טָאה סָאװ ,סיכדרמ עמַאמ עמורפ יד ןוא רעבײרשדלַאװ רעד םהרבא

 ןעװעדָאה וצ טכוזעג ןבָאה ,םינבר ןוא םייבר ,םיקידצ תורוד ןּופ טמַאטשעג

 טלעװ רעמורפ רעד ןיא ןיא סעּפע רעבָא ,רעגייטש ןטלַא ןפיוא םיא

 ךיז ןיא טגָארט יכדרמ .ןרָאװעג עילַאק זיא סעּפע ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 ןיא ךעלריטַאנ ױזַא ןייז טפרַאדעג ןטלָאװ סָאװ ,ןטייקנדנובעג ןייק טינ

 םיא ןבָאה סָאװ ,יד טימ ןטייקנדנובעג יד ןענייז סָאד .ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל

 ,טוט יכדרמ סַאװ ץלַא ןיא .טפַאשביל ןוא דיירפ טימ ,ןבעל טימ ןעקנַאשַאב

 טפערט רע סָאװ ,יד ןופ רעדָא םעד ןופ ,ןלַאפוצ ןופ ןסיוטשעג רע טרעוו

 ןייק רָאג טלַאװ סע יװ ױזַא זיא גנולקיװטנַא עצנַאג ןייז ;ןָא קילעפוצ

 ,גנולקיװטנַא-טינ רעד ןיא זיא ךָאד ןוא .ןעוועג טינ גנולקיװטנַא עתמא
 -יסּפ ןוא עשירָאטסיה ַא ,טייקנדנובעג ַא ןַארַאפ י"טייקילעפוצ, רעד ןיא

 .טייקטרינימרעטעד עשיכ

 ,ןדיי עמערָא טימ רעקצַאק םייב ףיוה ןיא ןעמַאזוצ ךיז טפערט יכדרמ

 ייב ןכוז סָאװ ;תפומ ַא קידצ םייב ןכוז סָאװ ,ןבעל ןופ עטרעטיברַאפ

 עסיורג יד ןגעקטנַא טמוק זדנוא ןבעג טינ ןעק רע סָאװ ,ףליה םיא
 ,סיורג ֹוצ זיא סָאװ ,עפַארטסַאטַאק עטסקינייװעניא ןַא ,טיונ עכעלשטנעמ

 ךרוד טלעטשעגנייא ךיז טָאה רע יו ,רעגייטש-סנבעל רעטלַא רעד זַא

 -לעוו עשיליוּפ יד ןיא , ןופ עידעגַארט יד .ןפלעה סעּפע ןענעק לָאז ,תורוד

 םוש ןייק ּוו ,טקנוּפ ַא וצ טמוק סע זַא ,ןעעזרעד רימ סָאװ זיא "רעד

 רעקצָאק רעד .םישרוי ןייק ןזָאלרעביא טינ ןעק ןבעל ןשידיי ןיא טכיש

 סע ,החּפשמ רענעגייא ןייז ןופ םישרוי ןייק ךיז ךָאנ רעביא טינ טזַאל

 .ןעשטיא 'ר לבוקמ םעד רעסיוא רענייק טינ טביילב
 רעד .טייקכעלשטנעמ רעסיורג תמא ןייז ןיא טקעטש חוכ סעשטיא 'ר

 ןיא ,סנגעוורעד ןפערט עשטיא 'ר ןוא רע ןעוו ,יז טעזרעד יכדרמ רעגנוי

 לפיוו סייוו רעוו ןגעלעג ןיוש זיא דיי רעד ;ןדיי ןקנַארק ַא ,שרדמ-תיב ַא

 סָאװ ,שוּפיע רעכעלקערש רעד םיא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סע ןוא געט

 ;ןקנַארק םעד טשַאו עשטיא 'ר .טײקנַארק ןוא טײקנזָאלענּפָא ןופ טמוק
 ןייא סָאװ ,תירחַא יד ןוא ןפלעה וצ טייקטיירג יד סױרַא םיא טזייוו רע

 רעדיילק יד ךיז ןופ סיוא טוט עשטיא 'ר .ןרעדנַא ןרַאפ ןגָארט זומ שטנעמ

 .ןדיי ןטנלע ןוא ןעמערָא ןפיוא ןָא ייז טוט ןוא
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 ,שינעטנעקרעד רעיינ רענעי ןופ בייהנָא רעד סָאד זיא ןיכדרמ - רַאפ = ||

 -גריר יד ןופ םענייא ןיא טעשעג סָאד ;טכורפ .יז .טגנערב רעטעּפש סָאװ

 בייל םענעגייא ןייז ףיוא טמענ יכדרמ .עלעװַאנ רעד ןופ ןטנעמָאמ עטסקיד

 טימ ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעקבָארַאּפ עשילוּפ רָאג טמוק סָאװ ,ץימש יד

 טכַאמ ןטייווצ ַא ןופ םירוסי יד ןעמענרעביא סָאד ךיוא .טקידניזרַאפ סעּפע
 ,תודימ-לעב ַא רַאפ םענייא

 םזגימיסעּפ רעיינ רעד

 ןיא ,גירקטלעוו ןטשרע ןופ ףוס םייב ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ סע ןעוו

 ןיא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,סמערוטש ערענָאיצולָאװער יד ןופ געט יד

 -ַארעטיל רעזדנוא ןיא ןעמיטש עיינ יד וצ ןרעהנייא ךיז רעפיט ,עּפָארײא

 ןעמַאזוצ ;גנוניישרעד עקידרעווקרעמ ַא טקרעמַאב רשפא ןעמ טלָאװ ,רוט
 -עשעג עשירָאטסיה יד טנווייל ןטיירב ַא ףיוא ןרעדליש וצ ןוװּורּפ יד טימ

 "-ילַאּפ., ןופ ןעעדיא יד ןעמענוצפיוא טייקטיירג רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןשינע

 -עגפיוא ךיוא זיא ,טלעוו רעד ןיא ןזיוועג ךיז טָאה סָאװ ,"גנילירפ ןשיט
 ,םזימיסעּפ םעיינ ַא ןופ גנומיטש ַא ןעמוק

 ,ףיט רעד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגפױא טינ ללכ ךרדב זיא גנומיטש יד

 ךיז טָאה סָאװ ,שינעטנעקרעד-טנורג רעד טימ טמיטשעג טינ טָאה יז לייוו

 ןוא םזימיטּפַָא ןופ גנומיטש יד -- עּפָארײא-חרזמ ןיא טמערופעגסיוא

 !חוכ ןטרעשַאב םעניא ןביולג רעד ןעגנַאגעג זיא םעד טימ .עיצולָאװער

 זיא שטנעמ רעד זַא ,הנומא עקידנריר יד ,סַאלק ןלַאיצָאס םעיינ ַא ןופ

 ךיא זיולב ,ןפַאשּפָא ןענעק ןעמ טעװ תוריתס עלַאיצַאס עלַא זַא ןוא טוג

 "סיוא ןַא ןענופעג םזימיסעּפ ןוא תובצע ןופ רזג רעד טָאה עּפָאריײא-ברעמ
 רעד ןיא רָאנ ,גנורעדליש רעשירעלטסניק רעד ןיא טינ רקיעב רעבָא ,קורד

 ןופ רעטָאפ רעד ,דיורפ דנומגיז .ןבעל-המשנ ןכעלשטנעמ םענופ גנושרָאפ

 םעיינ ַא ןופ רעגערט רעד ןעוועג זיא ,זילַאנַאַאכיסּפ ןופ ערעל רעיינ רעד

 ,םזימיסעּפ

 ןיא ןעמוק לָאז שינעטנעקרעד ענעגייא יד זַא ,ךעלביולגמוא זיא'ס

 זיא סָאד ."רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,,ושָאטַאּפָא .י ןופ ןַאמָאר ןשירָאטסיה םעד

 גנושיוטנַא ןַא ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןיא הריתס ַא ןופ שינעטנעקרעד ַא

 ןיא גנורעלקפיוא יד ךיז טימ טכַארבעג טָאה סע סָאװ ,ןלַאעדיא יד ןיא
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 ,טגָאזעג טָאה גנורעלקפיוא ןופ טרעדנוהרָאי רעד ;טרעדנוהרָאי ןט18 םעד
 עכעלטפַאשלעזעג יד רָאנ ןענייז טכעלש זַא ,טוג שטנעמ רעד זיא ךות ןיא זַא

 ןוא ,ןסיוו םיא ןבעג ,ןרעלקפיוא רַאנ ןעמ ףרַאד ןשטנעמ םעד זַא ,םיאנת

 ןפַאשַאב ןוא טלעוו ןייז ןענעדרַאניײא ןענעק ןיילַא ןיוש רע טעװ טלָאמעד
 .ןשטנעמטימ ןרַאפ ןה ןוא ךיז רַאפ ןה ןבעל ךעלקילג ַא

 זיא ןַאמָאר סושָאטַאּפָא .י ןיא ןעגנומיטשי-גנַאגּפָא יד ןופ רעגערט רעד

 יו טעמכ ןצנַאג ןיא רָאי ןציירד ךיז טָאה סָאװ ,יבר רעד ,רעקצָאק רעד

 -גייא ןיא טָאה ןוא ,םידיסח ךיז ןופ ןבירטעג ,ןשטנעמ ןופ טרעדנוזעגּפָא

 וצ הריתס ןיא ןה זיא סָאװ ,סעּפע טנעקרעד ,תודדובתה ןוא טײקמַאז

 .הלכשה וצ ןה ,תודיסח

 טנרעל סע ,ןבעל ןיא ךרד רעשיטסימיטּפָא ןַא ןעוועג זיא תודיסח ךיוא

 רעטלַא רעד טימ ןעמַאװצ טלייט סע רעבָא ,תובהלתה ןשטנעמ םעד

 ףיוא ,ןשטנעמ ןפיוא קוק ןשיטסילַאער רעמ ַא ,טייקשידיי רעלענָאיצידַארט

 רעד .ןשרעהַאב ןשטנעמ םעד ןענעק סע םירוסי ןוא הוואת לפיוו םעד

 ןרעלופ ַא ןופ אלימב ןוא עיצידַארט רערעטלע ןַא ןופ טמַאטש קוקסנבעל

 ,שטנעמ תוהמ םעד ןייטשרַאפ

 וצ ריא ךרוד טָאה ,ללכב גנורעלקפיוא יד יװ ,ןדיי ייב הלכשה יד

 עסיורג טכַאמעג ךעלגעמ ןשטנעמ ןפיוא קוק ןשיטסימיטּפָא ןקידאמזוג

 ייב טעּפמיא םעיינ ַא ןקעוופיוא ןפלָאהעג ,ןעמרָאפער עכעלטפַאשלעזעג

 -פיוא יד .הביבס ןייז ,םורַא ןייז ןטייב ןלעװ וצ רעגַאב םעיינ ַא ,ןשטנעמ

 -לופסגנונעפָאה ןוא טײקשיטקַארּפ ,םזילַאנָאיצַאר ריא טימ טָאה גנורעלק

 יז ןַא ,טכַאמעג ךעלגעמ ןוא הדע עשידיי יד ןעװעטַאר ןפלַאהעג טייק

 רעשיטַאטש-סיורג ןופ טייצ רעיינ ַא ןיא ןסַאּפנײרַא רעגנירג ךיז לָאז

 ַא ,"רעטגנידַאב ,, ַא רָאנ שירָאטסיה זיא טרעװו ריא רעבָא ,טפַאשטריוו

 -ַאב קוקסנבעל רעיינ רעד טָאה ךות ןיא .רעשיטקַארּפ ןוא רעקילייוװטיײצ
 ןייז ףיא קוק ןתמא רעמ ןוא ןרעטלע ליפ ַא ןופ ןשטנעמ םעד טביור

 -עלשטנעמ רעד ןופ טייקלקנוט יד טשיװרַאפ טינ טָאה קוק רענעי .תוהמ

 ןיא ןארַאפ ןענייז סָאװ ,תוריתס יד טקעדרַאפ טינ טָאה ,המשנ רעכ

 ערעקיטנַאק םלועה-רדס ןייז ןיא טלעטשענגייא רעבירעד טָאה ןוא ןשטנעמ
 סָאװ ,עטקיטסעפַאב רעמ ןוא ערעקרַאטש ,עוויטקעלַאק רקיעב ,ןצענערג

 טָאה תודהי .תוואת ענייז רקיעב ןוא ללכב ןשטנעמ םעד טמיוצעג ןבָאה
 ,םיוצ ַא ןפַאשעג רָאנ טינ ןוא גנוקידירפַאב ַא ןשטנעמ םעד ןבעגעג ךיוא
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 ,ליפעג סָאד ןדיי םייב טצנַאלפרַאפ טָאה טייקשידיי עלענַאיצידַארט
 ןכב טגָאמרַאפ רע ןוא תורוד ןעייטש םיא רעטניה זַא ,ןײלַא טינ זיא רע זַא
 ןגָארט טינ זומ רע זַא ןוא ןעלצרַאװ טגָאמרַאפ ןבעל ןייז זַא ,תובא תוכז

 םעד טָאה גנורעלקפיוא יד .גנודײשטנַא רעטַאוװירּפ ַא ןופ הרירב יד רדסכ

 ,תוחוכ ענייז ןיא ןביולג רעמ ןוא חוכ רעמ ,טומ רעמ ןבעגעג ןשטנעמ

 יד טרעצעגסיוא ןײלַא ןשטנעמ ַא יװ םיא יז טָאה זייווכעלסיב רעבָא

 רעד ןופ ןסירענּפָא םיא טָאה יז לייוו ,תוחוכ יד ןופ טבױרַאב ,תוחוכ

 .טייקכעלקריוו רעשיכיסּפ

 קוק ןשידרע ,ןטכע רעמ ַא טגַאמרַאפ טָאה ,ללכב תודהי יװ ,תודיסח

 -שטנעמ יד ױזַא יוװ ,ןעגנַאגוצ ײלרעלַא טגָאמרַאפ טָאה סע .ןשטנעמ ןפיוא

 ןשַאטַאּפָא .י יו ,ףיוה רעקצָאק םעד ןיא רעבָא .ןקיטעז וצ המשנ עכעל

 וצ ןעמוקעג ,עשימייה יד טימ טיירטש ןיא ,יבר רעד זיא ,םיא טרעדליש

 יו ,םיא םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ ,קידנעעז .שיגעטנעקרעד רעיינ ַא

 ןוא רעדניק ,סמעדייא ענייז ןשיווצ ןײירַא ךיז ןסייר תועּפשה עדמערפ

 .ןעמַאוצ טכערב גנידצלַא יו רעקצָאק רעד טליפרעד ,םיברוקמ-

 ,ןענישרעד זיא ןַאמָאר רעד ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ,ותעשב

 ןענייז ףיוה רעקצַאק םענופ ןעגנורעדליש יד זַא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה

 ןופ ןוא ףמַאק ןשיטילַאּפ ןופ הפוקת רענעי ןיא .תודיסח ףיוא קיטירק ַא

 רעשידיסח רעקיטייצרַאפ-םורפ רעד ןשיװצ ןלױּפ ןשידיי ןיא טסעמרַאפ
 טנעקעג סע ןעמ טָאה ,טלעוװרוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןוא טלעוו

 עשיליוּפ יד ןיא,, ןיא ושָאטַאּפָא זיא ךות ןיא .ןשטייטסיוא ױזַא רשפא

 זיא סָאװ ,שינעטנעקרעד רעכעלרע ,רערעפיט ליפ ַא וצ ןעמוקעג "רעדלעוו

 ןַא ןופ ךורבנעמַאזוצ םענופ גנורעדליש יד זיולב יו ,רעפיט ןוא רעטכע

 םענופ שינעטנעקרעד יד ןתמא רעד ןיא זיא סע .ףיוה ןשידיסח ןטלַא

 רעטעּפש ןוא םידיסח טימ ןבעל ןופ ,תודדובתה ןופ ןרָאי ךָאנ ,רעקצַאק

 ."טקניטש , שטנעמ רעד זַא -- םידיסח ןופ ןייז טרעטייוורעד

 טָאה ױזַא ,ןשטנעמ םעניא הוואת רעמ ןוא תועשר רעמ ןארַאפ זיא'ס

 ענעי ךרוד ןרעװ טמַאצעגנייא ןענעק לָאז סע זַא ,טליפעג רעקצַאק רעד

 ןוא לארשי תבהא ,םשה תבהא :טנרעלעג טָאה תודיסח סָאװ ,ןטובירטַא

 ליֿפ וצ ןַארַאפ זיא סע לייוו ,גונעג טינ זיא הבהא יד .תואירבה תבהא
 טָאה ,םיא טרעדליש ושָאטַאּפַא יו ,רעקצָאק רעד .םירוסי ליפ וצ ןוא טנלע
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 ןעמוקייב ןענעק רע לָאז רוד ןייז ןיא זַא ,חוכ םעד רעמ ןיוש טליפעג טינ
 | .תוריתס יד

 רעבירעד טמוק שינעטנעקרעד עשיגָאלַאכיסּפ-שיפַאסַאליּפ עטספיט יד
 דלעהטּפיוה ןייז ךרוד טינ "רעדלעוו עשילױּפ יד ןיא ,, ןַאמָאר םעד ןיא
 סָאװ ,ןיבר רעקצַאק םענופ שינעטנעקרעד רעד ךרוד טמוק יז רָאנ ,יכדרמ
 ;ןטָאש ןיא ןשינעלגַאװ ןוא ןשינעשזדנַאלב ענייז עלַא ןוא ןיכדרמ טלעטש
 ןייא רַאנ ,טייקכעלשטנעמ סיכדרמ רימ ןליפרעד טנעמָאמ ןייא ןיא רַאנ
 .זֵא ךיז טדניצ סָאװ ,תוירחא סיורג ןופ קנופ ַא ףיוא םיא ןיא טכַאװ עגר
 -ַאּפ ענעסימשעג יד רַאפ ןייא ךיז טלעטש יכדרמ רעגנוי רעד ןעוו זיא סָאד
 ןרַאװעג טלייטעגסיוא ןטלָאװ סָאװ ,ץימש יד ךיז ףיוא טמענ רע ןוא סעקבָאר
 ףוס םוצ ןבָאה רימ סָאװ ,טסיירט עקיצנייא יד זיא סָאד .ןשטנעמ ןטייווצ ַא
 .עלעווָאנ רעד ןופ

 זיא טייקכעלשטנעמ ןופ ןמיס רעתמא רעד זַא ,טנעקרעד טָאה יכדרמ
 ןעמענ וצ טיירג זיא ןוא תוירחַא ןייז טליפרעד שטנעמידיחי רעד ןעוו
 ןפוא ןטכערעגמוא ןַא ףיוא ןרעוו סָאװ ;םירוסי יד ןוא ףַארטש יד ךיז ףיוא
 טקינייארַאפ ךיז רע טליפרעד םעד ךרוד .ןשטנעמ ןרעדנַא ןַא טלייטעגוצ
 ,ערעדנַא טימ סנייא ךיז רע טליפרעד םעד ךרוד ןוא ,שטנעמ ןימ םעד וצ

 ןבָאה עמַאמ-עטַאט יו ,ןעק סָאװ ,טרָא סָאד טינ רעמ זיא קצַאק
 ןופ טלעו רעשיטייצרַאפ רעד טימ ןדניבפיונוצ קירוצ ןיכדרמ ,טּפַאהעג
 -רעד קצַאק ןיא ,טרעקרַאפ ;ןבעל-החּפשמ ןשידיי ןופ ןוא תודיסח רעטלַא
 רעשילַארַאמ ןוא רעקיטסייג רעסיורג ַא ןופ לָאפרעדנַאנופ םעד.יכדרמ טעז
 ןביוהעגפיוא תורוד עכעלטע ףיוא טַאה תודיסח .ןבעל ןשידִַי ןיא גנוגעוװַאב
 יתבש רעד ןופ לַאפכרוד םעד .ךָאנ ןוא ,עסַאמ עשידיי יד טיהעגפיוא ןוא
 -- ןטסיקנַארפ יד ןופ הטיש רעשירעריפרַאפ רעד ןופ ןוא גנוגעווַאב"יבצ
 ,טייקשידיִי טקרַאטשעג

 ,"רעקצַאק, םענופ שינעטנעקרעד יד ןעמענוצפיוא רעווש זיא יאדווַא

 ןיוש זיא גנולדנַאה סעשטיא 'ר ןיא רעבָא ,"טשוּפיע , שטנעמ רעד זַא

 רעד ןופ שופיע םעד ןענעק רימ ױזַא יװ ןזיוװעגנָא שילַאבמיס ןַארַאפ

 ןופ ןייז בירקמ ןענעק וצ ,לכ םדוק ,טרעדָאפ סָאד ;ןליטשנייא טלעוו

 םעד) ןקיניר ,תוירחַא רענעגייא רעד ןופ ןפיולטנַא טינ ,ןבעל םענעגייא

 -רַאפ שוּפיע םעד ןענעק ,טיונ ןייז ןיא ןפלעה םיא ,שיזיפ ךיוא ןשטנעמ
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 םענופ טירוסי יד ןלייט -- ןַָאטעג רעטעּפש סע טָאה יכדרמ יװ ןוא ,ןגָארט
 ,ןשטנעמ ןרעדנַא

 ,יכדרמ דלעה רעגנוי רעד טמוק "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןַאמָאר ןיא

 זיא בוט-רצי רעד סָאװ ,תוואת ענייז ןפרַאװעגרעטנוא ןעוועג גנַאל זיא סָאװ

 וומ שטנעמ רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ,ןבעל ןיא חוכ לעב ןייק םיא ייב טינ
 .ןיז ןיא ןפיטרַאפ ךיז

 סיוא רַאפ ןיכדרמ טכַאמ סָאװ ,סעּפע זיא ךיז ןיא גנופיטרַאפ יד טָא
 רעד ןיא חוכב שטנעמ רעד זיא ךיז ןיא ךיז ןפיטרַאפ ךרוד רָאנ .דלעהיטנַא

 סעּפע ןוא ןבעל ןופ ןיײטשרַאפ וצ ויא טינ סָאװ סעּפע טייצ רעקיטנייה

 ךלעה ןגנוי םעד ןיכדרמ עגונב ךיוא .ןבעל םענעגייא ןיא ןייז וצ ןקתמ

 יד ןרעױדַאב טימ ןדנעװנָא טנעקעג ןעמ טלָאװ רעדלעוו עשיליוּפ יד ןופ

 -געמ יד שטנעמ רעד טגָאמרַאפ ךַאד ןוא .רעקצַאק םענופ שינעטנעקרעד

 ןשינעעשעג עקיטכיוו ייווצ .ןביוהוצפיוא ךיז ןטייקכעלגעמ עלַא ,טייקכעל

 ןוא םיער-םישעמ ענייז ןקיטיגרַאפ וצ גונעג ןענייז ןיכדרמ ןופ ןבעל ןיא
 .ןביוהרעד ןשינעעשעג עדייב ןופ ןרעוו רימ

 םיער-םישעמ לסיב שּפיה ַא ןלייצרעד וצ טינ ךיז טמעש ושָאטַאּפָא

 רעכעלרע ,רעמורפ ַא ןיא ןסקַאװעגסױא זיא סָאװ ,יכדרמ .דלעה ןייז ןגעוו

 -- לבוקמ רעד עשטיא 'ר רעטעּפש םיא טָאה טעװעדָאהעג ןוא החּפשמ

 ,עגר רעטכעלש ַא ןיא ,טינ ןעק יכדרמ ,טלַאטשעג ערעטיול ןוא ענייש ַא

 סָאװ ,רעטלעג יד ןופ ,בר םעד ,ןדייז םייב טעבנג ןוא ןויסנ םעד ןעמוקייב

 ןָא סע טוט יכדרמ .תולכ עמערָא רַאפ ןדנ יװ ןרָאװעג טגיילעגנייא ןענייז

 ,טניוטשרעד ןרעו רימ זַא ,גנירג ױזַא ןֵא םיא טמוק סָאד ,הטרח םוש ןייק

 םעד טימ דלַאװ ןיא ןפיולטנַא סיכדרמ זיא טנכערַאבמוא ױזַא טקנוּפ

 ןייז ןופ קורדסיוא ןַא רקיעב זיא ריא וצ עביל ןייז .רעטכָאט סרעטכַאּפ

 -געטשרַאפ ןוא טײקטנעַאנ ערעדנוזַאב םוש ןייק טינ טגָאמרַאפ ןוא הוואת

 סיוכרוד זיא סָאד .טײקטרַאצ עכעלטנגוי ךס ַא טגָאמרַאפ סע םגה ,שינעד

 טייקידנרעיוד רעדָא טייקפיט םוש ןָא רעבָא ,טליּפשעצ ךיז טָאה סָאװ ,הוואת

 ,עביל-טנגוי רעד ןיא
 רעדנַא ןַא וצ ףיוה רעקצָאק ןיא ץייר םענעגייא םעד טליפרעד יכדרמ

 יד --- עיצילעפ וצ םיא טיצ רעמ ךָאנ .לקינייא ןַא סניבר ַא ,יורפ רעגנוי

 גנוגערנַא עטסקרַאטש יד םיא רַאפ זיא סָאװ -- לַארטש ליכשמ םענופ יורפ

 ,ץייר ןטסערג םעד טגָאמרַאפ ןוא
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 ןייק טינ טגָאמרַאפ ןבעל סיכדרמ זַא ,ןזייוו סָאװ ,םישעמ יד ןשיווצ

 ,טנעדיצניא רעקידרעטייוו רעד ךיוא זיא ,טייקטסעפ ןייק ,דוסי ןשילַארָאמ
 ,טרעדליש ושָאטַאּפָא סָאװ

 טָאה ןעיצילעפ וצ סָאװ ,ווירב ַא ךרוד טנעייל ןוא ףיוא טבייה יכדרמ

 תמא ,רעוועג ַא יװ סע טצונ יכדרמ .רעטבילעג רעשיליוּפ ריא ןבירשעג

 עסיוועג ַא ןעיצילעפ טימ ןכיירגרעד וצ ידכ ,רעוועג ןפָא טינ ,ליטש ַאזַא

 ,ןפוא ןרעדנוזַאב ַא רָאג ףיוא ,טייקמיטניא ענדָאמ ַא זיא סָאד .טייקמיטניא

 ןייד סייוו ךיא ,טַאררַאפ ןופ דוס ןייד סייוו ךיא :טגָאזעג טלָאװ יכדרמ יו

 טסיב וד זַא ,סייוו ךיא לייוו ,ריד וצ טייקטנעָאנ גָארט ךיא ,טייקנלַאפעג

 ,תקדצ ןייק טינ

 טלָאװ "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןופ דלעה םעד יכדרמ עגונב ךיוא

 :רעקצָאק םענופ שינעטנעקרעד יד רעױדַאב טימ ןדנעװנָא טנעקעג ןעמ
 ךיז ןטייקכעלגעמ עלַא ,ןטייקכעלגעמ יד שטנעמ רעד טגָאמרַאפ ךַאד ןוא

 ןעגנולקיװטנַא עקיטכיו עכעלטע ןיא זיולב סָאד ןעעז רימ .ןבייהוצפיוא

 סיכדרמ ןקיטיגרַאפ וצ קרַאטש גונעג ןענייז ייז רעבָא ,עלעווָאנ רעד ןופ

 עגנַאל ַא סָאװ ,סָאד ךיוא ;רעטקַארַאכ ןופ ןטייקכַאװש עשילרעטסיוא

 ,דוסי רעשילַארָאמ םוש ןייק ָאטינ ןבעל ןייז ןיא זיא טייצ

 -ַאּפָא ןיא הפוקת עסיוועג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןענעקייל טינ ןעקימ

 םעד ,ןטייז עקידנטָאש יד ןזייוו וצ גנוגיינ ַא טָאה רע ןעוו ,ןביירש סושָאט

 סױרַא טמוק סָאד ,ןפיוה עשַייבר ןופ טייקטליופעצ יד ןוא ּפָארַא-גרַאב

 רָאנ ,טנַאהרעבױא יד םיא ייב טניוװעג רעלטסניק רעד ןעוו טלַאמעד טינ

 -עגפיוא וויטָאמ םעד טָאה סָאװ ,טסייגטייצ םעד רעטנוא ךיז טיג רע ןעוו

 טרעדלישעג תמא ןַא ףיוא טָאה ושָאטַאּפָא ּוװ .טרעגַאב קרָאטש ןוא טּפַאכ

 סָאװ ,שינעטנעקרעד ערעפיט ַא טליפרעד םיא ןיא רע טָאה ,גנַאנּפַא םעד

 ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא

 ,דיי-טינ ןוא דיי ,שטנעמ ןדעי ןופ ,ןשטנעמ םענופ עבט עקידתונכס יד

 געט יד ןיא ןגיוא סנעמעלַא רַאפ ןענַאטשעגפיוא זיא הנכס עסיורג יד

 ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,תועשר רעד ןיא ,גירקטלעוו ןטייווצ ןופ

 -עטשעצ רעד ןיא ,ןעעדיא ןופ טַאררַאפ םעד ןיא ,ערעדנַא יד ןגעק ענייא

 ןסירעגפיוא טרעװ טפַאשלעזעג ַא תעב ,לַארָאמ רעכעלשטנעמ ןופ גנור

 שינעטנעקרעד יד טרעשַאב ןייז לָאז ןיבר רעקצַאק םעד .זַא ,קינייוװעניא ןופ
 רעד רָאנ זיא ,הפוקת רעזדנוא טשרעהַאב סָאװ ,םזימיסעּפ ןפיט םענופ
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 ןופ טרעדַאפעג טָאה סָאװ ,עיצידַארט רעכעלרע ןוא רעסיורג ַא ןופ תוכז

 ןתודיסח וצ ןעמוקעג זיא תמא רעד .ןבעל ןופ תמא םעד ןעז וצ ןשטנעמ

 זיאס יװ טלַאטשעג רעשילרעטסיוא ַאזַא ךרוד ,הדירי ןופ טייצ ַא ןיא

 ןה ,גנורַאפרעד רעשיגַארט רענעגייא ןייז ןופ ןה ,רעקצַאק רעד ןעוועג

 .עיצידַארט רעשיטייצרַאפ ַא ןופ טקרַאטשעג

 ןעגנולייצרעד עצרוק יד

 ויא רעביירש ַא יװ ושַאטַאּפָא .י ןופ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד

 "נוה טּפַאכעגפיוא טָאה רע .גנולייצרעד רעצרוק רעד ןיא רקיעב ןעמוקעג

 ,טיקכעלקריװ רעשידיי רעד ןופ ןטנעמגַארפ רעטרעדנוה שממ ,רעטרעד

 ךרוד ,ןטייצ ךרוד ,תורוד ךרוד רעגייטש ןשידיי ןופ ,ןבעל ןשידיי ןופ

 ,םיבושי ןוא רעדנעל

 ךרוד טינ טמוק סָאװ ,טינש םעד ןופ ןיוש זיא שינעטנעקרעד יד

 ערעדנַא ליפ יװ ושַאטַאּפָא סייוו יאדװַא .גנוַאיַאב ךרוד רָאנ ,גנוניינרַאפ

 -כַאװש עלַא רע ןעק טסילַאער ַא יו .ןבעל ןופ טייקכעלקריוו יד רעביירש

 ,יײז טרעדליש רע ןעװ רַאנ ,ןצרַאה סנשטנעמ ןופ תוואת עלַא ןוא ןטייק

 ןיא ײז ןלעטשסורַא ןופ אקווד חור תחנ ןרעדנוזַאב ןייק טינ רע טָאה

 .טייקיור ןוא טײקטעקַאנ רעייז

 סָאװ ,תוחוכ עסיוועג ןייז רבוג ןעק שטנעמ ַא ױזַא יוװ ,ןליפרעד רימ

 ,שטנעמ ַא יװ ,ןכַאמ בורח םיא ןענעק סָאװ ,תוחוכ ,עבט ןייז ןיא ןקריוו

 םעד ןעמוקַאב קירוצ ןעק שטנעמ רעד יװ ,ךיוא ןעעז רימ ;דיחי ַא יװ

 עצנַאג יד רימ ןליפ ,טסילַאער םעד ,ןושַאטַאּפָא ייב אקווד ,םיהלא-םלצ

 ךיוא זיא שטנעמ רעד לייוו ,ןשטנעמ ןופ גנוָאיַאב רעלופ רעד ןופ טפַארק

 ןעוועג סע טלַאװ ,הליחתכל שינעטנעקרעד רעד וצ ןעמוקעג רע טלָאװ .טוג

 ,שינעטנעקרעד עלַאטנעמיטנעס ןוא עשיטנַאמָאר עקיפיואנביוא ץנַאג ַא

 ןופ רעדעי .ןרעװ לעּפתנ קינייװ טפרַאדעג םעד רַאפ ןטלָאװ רימ סָאװ

 סע ףיט יװ ןוא שטנעמ רעד ןוא טייצ יד זיא'ס קידתועשר יוװ ,סייוו זדנוא

 לייוו רַאנ .ןקיצנייא ןדעי רַאפ ךיז טנפע סָאװ ,טנורגּפָא רעד ןייז ןעק

 ,"ןיינ, ןופ םירוסי ליפ ױזַא ךרוד "ָאי, םעד וצ ןעמוקעג זיא ושָאטַאּפַא

 -סױרַא טָאה וטָאטַאּפָא סָאװ ,ןטלַאטשעג רעטרעדנוה יד ןענייז רעבירעד
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 -ַאב ַא ,תורוד ןופ ךשמב ןבעל ןשידיי ןופ טנווייל ןטיירב ןפיוא טכַארבעג
 | .ןביולג םענַאמוה ןייז ןופ גנוקיטעטש

 -עג ַא ןענייז ןעגנורעדליש ןוא ןעגנולייצרעד סושָאטַאּפָא .י ןופ ךס ַא

 טייקפיט רעד רַאפ ,רעיודסיוא ןוא טומ ןשידיי רַאפ םירישה-ריש ַא ,גנַאז

 זיא סע ;תורוד עשידיי ןופ טייקנדנובעג רעד רַאפ ןוא ,ןביולג ןשידיי ןופ

 עשידיי יד טגָאמרַאפ סע סָאװ ,טייקכעלגעמ רעד רַאפ גנַאזעג ַא ךיוא
 .ןשטנעמ עלַא ןופ ןוא טלעוו רעד רָאג ןופ םירוסי יד ןעמענוצפיוא ,המשנ

 -רעביירש םעד ףיט רעייז ךיוא ןושָאטַאּפָא ייב רעבירעד ןליפ רימ

 ןוא ,ןבעל-רעטעברַא ןופ ןעגנולייצרעד ענייז ןיא טָאה סָאװ ,טסינַאמוה

 ,גנולייצרעד רעטפַאהרעטסיימ ןייז ןיא יװ ,ןבעל-רעגענ ןופ סרעדנוזַאב

 שטנעמ רעד יַאמל ,טסעטָארּפ ןסיורג םעד טכַארבעגסױרַא --- ?יירעשטניל,

 טרעוו טייקכעלשטנעמ ןייז יַאמל ,רילָאק ןוא עסַאר בילוצ טמעשרַאפ טרעוו

 ,רימ ןופ שרעדנַא זיא רענעי סָאװ ,םעד בילוצ טרענימעג

 ןלַאיצַאס ַא יװ ןבױהעגסױרַא ןושָאטַאּפַָא טָאה שינעטנעקרעד יד

 רעביא טגיל תומלש וצ געוו רעד זַא ,סייוו רע .טסינַאמוה ַא ,רעביירש
 ןעק טייקכעלשטנעמ רעזדנוא זַא ןוא ,תונכס טימ לופ זיא ,ןטנורגּפַא עפיט

 ושַאטַאּפָא ןכלעוו טימ ,םזילַאער רעד .רַאה ַא ףיוא ןעגנעה לָאמ טפָא

 הנומא עפיט ןוא עתמא ןייז טנרַאװַאב ,שינעטנעקרעד יד סױרַא טגנערב

 .ןשטנעמ ןיא

 טנַאװ-חרזמ רעד ןיא טרָא ןַא ןעמונרַאפ טכער טימ טָאה ושַאטַאּפָא

 -ייצרעד ןוא ןלעװַאנ עשירָאטסיה ענייז ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 טָאה רע סָאװ ,השורי עסיורג ַא רָאפ ךיז טימ טנייה ךיוא ןלעטש ןעגנול

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעזדנוא ןופ רצוא םעד רַאפ טזַאלעגרעביא

 ןַאמָאר רעשירָאטסיה סושָאטַאֿפַא .י

 -עג ןשַיַארעה םענופ עטכישעג יד זיא "דנַאטשפיױא רעטצעל רעד ,

 ןגעק ךיז טלעטש סע ןעוו ,קלַאפ טקירדרעטנוא ןַא טריפ סע סָאװ ,לגנַאר

 עשימיור יד .םיור -- טלעוו רעקיטנַא רעד ןיא טכַאמ-הכולמ רעטסערג רעד

 ןוא עיזַאניילק טצעזַאב ,עילַאג ,עינַאטירב טגיזַאב ןבָאה סָאװ ,ןענַאיגעל

 ןענייז עכלעוו ,רעפמעק עשידיי יד רַאפ קערשּפָא ןייק טינ ןענייז ,ןטּפיגע
 ןלעטשוצנייא קירוצ ןזיא הנווכ רעייז ,הדוהי ןעיירפַאב וצ ןסַאלשטנַא
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 ןטפַאהרעטסיײמ ַא ףיוא זיא ןושָאטַאּפָא .י .ןבעל לַאנַאיצַאנ קידנעטשבלעז ַא

 -טפַאשלעזעג ערעדנוזַאב יד ןופ לײטנַא םעד ןרעדליש וצ ןעגנולעג ןפוא

 ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה טּפיױהרעביא ,דנַאטשפיוא םעניא ןסַאלק עכעל

 | ,עיצַאזיליוויצ יד --- רקיעב ןוא ,ןשטנעמ יד ,הביבס יד ןרעדליש וצ

 עטושּפ סָאד ןעגנערבסיורַא טזומעג טסילעװָאנ רעד טָאה טשרע וצ

 -ירפוצמוא יד --- טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןדײספרָאד ,םירעוּפ-ןדיי ,קלָאפ

 ,גנומעשרַאפ יד ,הּפרח יד ךיז ףיוא טליפעג ןבָאה סָאװ ,ןלעבער יד ,ענעד

 ןױש זיא הדוהי ןיא .ץלַאטש ןטקידיײלַאב ַא ןגָארטעג ךיז ןיא ףיט ןוא

 טוג ןעוועג זיא סָאװ ,טכיש רעקידנטיײדַאב ַא ןעוועג ןדיי ייב טלַאמעד

 ןוא טצַאשעגּפָא ןבָאה ייז .רוטלוק רעשימיור-שיכירג רעד ןיא טנוװַאהַאב

 עסיוועג ןוא עיצַאזיליוװיצ רעיינ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןענַאטשרַאפ

 טעַילטעג ךָאנ טָאה ייז ןיא רעבָא ,ןבעל רעגייטש םעיינ םעד ןופ תולעמ

 רענעגיא רעד וצ ,ןבעל רעגייטש ןלַאנַאיצַאנ םוצ עביל ןופ םַאלפ רעד

 .הנומא רעד וצ ןוא רוטלוק רעשיקלָאפ

 רענעי ןיא זיא הדוהי ןיא רעגייטש-רוטלוק םענופ רעטקַארַאכ רעד

 "ייטש-רוטלוק רעד .רעשיטערקניס ַא ןעוועג ,עיזַא-רעדָאפ ץנַאג ןיא יו ,טייצ

 זיא סָאד .רעשיכירג ַא יו רעשימיור ַא ױזַא טינ ןעוועג ךות ןיא זיא רעג
 טימ ,ןגרוטַאמַארד עריא טימ ,רעקנעד עסיורג עריא טימ סַאלעה עטלַא יד

 טציא ,םיתמה תיחת ןענַאטשעגפיוא קירוצ עיצַאזיליװיצ רעסיורג ריא

 ,עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ ץוש ןרעטנוא
 יז טַאה השורי:רוטלוק ריא רעבָא ,סָאלעה טעטכינרַאפ טָאה םיור = |

 ןופ ןעלזדניא יד ףיוא ןוא עיזַא-רעדָאפ ןיא טײרּפשרַאפ ןוא טנגייארַאפ

 ןוא ןלוסנָאקַארּפ ,ןרָאטַארַא ,ןטעַאּפ ,ןגיניק עשימיור יד .םי ןשידנעללטימ

 רעקלעפ יד ןשיוװצ םיור ןופ טכַאמ יד טקיטסעפַאב ןעמַאזוצ ןבָאה ןענַאיגעל

 .הדוהי ןיא ךיוא םכותב ןוא עיזַאניילק ןופ
 גנע טליפעג ךיז ןבָאה הדוהי ןיא ןדיי עטריזינעלעה ,עטעדליבעג יד

 ,השורי רעסיורג רעד ןופ םיפתוש עכיילג יװ ,רעמיור יד טימ ןדנוברַאפ

 ןבָאה םיור ףיוא .טלעװרוטלוק רעקיטנַא רעד ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ

 -ַאזינַאגרָא יד ,טכַאמ ןופ גנורעּפרעקרַאפ רעד ףיוא יו ,רקיעב טקוקעג ייז

 -סיוא ,ןעמענפיונוצ טנעקעג טָאה םיור סָאװ ,תוחוכ עלַאטורב עלַא ןופ עיצ

 םעד ןלעטשנײא ןפוא םעד ףיױוא ןוא ןענָאיגעל עריא ןיא ןרירטשומ
 ךיז ןבָאה הדוהי ןופ ןדיי עטעדליבעג-שיטסינעלעה יד ."םולש ןשימיור ,

147 



 ײלרעלַא ןעוו טייצ ַא ןיא ,השורי-רוטלוק ַא ןופ םיפתוש עכיילג יוװ טליפעג

 יד ןרעו וצ קילבסיוא ןטימ ,טלגנַארעג ךיז ןבָאה ןעעדיא עלַאסרעווינוא
 .טלעוו רעקיטלַאמעד רעצנַאג רעד ןופ ןעעדיא עקידנשרעה

 ןדיי ;ויסנַאּפסקע ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא הנומא עשידיי יד ךיוא

 רעגערט ןרַאפ ןכַאמ טָאג ןשידיי םעד ןוא לַארָאמ עשידיי יד טלָאװעג ןבָאה

 טָאה סָאד .ןדירפ-טלעוו ןתמא ןַא ןופ ןוא הנומא רעלַאסרעווינוא ןַא ןופ

 לָאז סָאװ ,"עיפָאסָאליפ , עשיטע ,עיײג ַא יװ תודהי ןעניורק טפרַאדעג

 ,טגָאזעגנָא טָאה איבנ םענופ טרָאװ סָאד יוװ ױזַא ,םילשורי ןופ ןעמוקסיורַא

 רעטצעל רעד , ןלייט ייווצ ןיא ןַאמָאר ןשירָאטסיה סושַאטַאּפַא .י ןיא

 ןעמ טרעוװ ,גנונַאּפש רעסיורג ןופ רעפסָאמטַא יד ןעמ טליפ "דנַאטשפיוא
 ףמַאק ןטימ ךיז טרַאּפ סָאװ ,ץלָאטש ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןעמונעגכרוד
 ישטנעמ רעטסלדייא ןוא רעטספיט רעד טימ ,טייהיירפ רעשיקלַאפ רַאפ

 יד ייב דָארג יז ןפערט רימ סָאװ ,תוטשּפ רעטסערג רעד טימ ,טייקכעל

 .ןדיי עטריזינעלעה

 -עה םענופ רעייטשרַאפ יד יו ,ןרעטלע ערעייז ןופ החּפשמ רעד ןיא

 ;תובחר ןוא תורישע ןעוועג ןיוש זיא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא סַאלק ןרעכ

 םעד ,סרעגייטש-רוטלוק עדייב ּפָא ןעלגיּפש ןרינַאמ יד ןופ טייקלדייא יד

 טלקיװטנַא ןיוש גנַאל טָאה חרזמ רעטנעַאנ רעד ; ןשינעלעה םעד ןוא ןשידיי

 ,ןטריניפַאר ַא ןופ םערָאפ יד ןטכיש עכעלטפַאשלעזעג ערעכעה יד ייב

 עקימורַא יד ןופ ייס ,הדוהי ןופ ייס ,םירחוס .ןבעל רעגייטש ןטלדייאעגסיזא

 ןופ תורוחס ןוא גנודײלקַאב ,ןטקודַארּפ-טסנוק ןעגנערב ןגעלפ ,רעדנעל

 עטמיטשעגילַאנַאיצַאנ יד ייב .טלעוו רעקיטנַא רעד ןיא תומוקמ עטסטייוו יד

 וצ ןרעקוצמוא ךיז רעגַאב ַא טרעדליש ושָאטַאּפָא יװ ,ןעמ טקרעמ ןדיי

 ,ןבעלסקלָאפ ןקילַאמַא םענופ תוטשּפ רעד
 -ַאנ רעד טרעדליש רוטלוק רעשיטערקניס ַא ןופ טנורגרעטניה ןפיוא

 -ָאטסיה עכלעזַא ךיוא רָאנ ,ןאבכוכ-רב ןוא ןאביקע יבר רָאנ טינ טסילעוו

 ײז ;היובא ןב עשילא רפוס םעד ,ריאמ יבר אנת םעד יװ ןרוגיפ עשיר

 .שיילפ ןוא טולב ןופ ןשטנעמ רָאנ ,סנטָאש עשירַאדנעגעל סיוא ןרעוו

 ,סױרַא טזייוו ושָאטַאּפָא סָאװ ,טנַאלַאט ןסיורג םעד ןרעדנּוװַאב וצ זיא סע

 .ןשטנעמ ןופ רערעדליש ַא יו ןה ןוא רענעק-ןשטנעמ ַא יװ ןה
 לייט לָאמ טפָא רימ ןעעז ושָאטַאּפָא ןופ ןענַאמָאר עטשרע יד ןיא

 -רַאפ ןוא יז ןענעקרעד רימ ,ןסיורד ןופ רקיעב טרעדלישעג ןרעטקַארַאכ
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 ;טײקטמערוטשעגפיוא רעייז ןופ ןטנעמָאמ יד ןיא ןטסעב םוצ ייז ןעייטש

 ןוא טייקליטש ןופ ןטנעמַאמ רעמ ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש טציא רעבָא

 רענעגייא ןייז טימ ,ןײלַא ךיז טימ טביילב שטנעמ רעד ןעוו ,טײקטרַאצ

 .ןיײלַא ךיז טנעקרעד שטנעמ רעד ןעוו ,הבשחמ

 ןרַאפ גנולייה עשילַארָאמ ַא יו ,שינעטנעקרעד-ןיילַא ןופ דוס רעד

 ןַאמַאר םעניא יכדרמ טמוק סע ןכלעוו וצ ,ריפסיוא רעטצעל רעד ,ןשטנעמ
 עשירעביירש יד ךיוא ןעוועג סיוא טזייוו זיא ,"רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,

 םעניא ןדלעה יד .אפוג ןושַאטַאּפָא ןופ שינעטנעקרעד עשירעלטסניק ןוא

 ןענייז ייז יו ,"עקיכיז-ןיא,, רעמ ןענייז ?דנַאטשפיוא רעטצעל רעד, קרעוו

 ךלַאװ טימ ןדנובעגפיונוצ יכדרמ זיא טרָאד ; "רעדלעוו עשילוּפ יד ןיא , ןיא

 סע סָאװ ,ךיז רימ ןסיוורעד לָאמ טפָא .תויח ןוא לגייפ טימ ,דלעפ ןוא

 יכדרמ סָאװ ,םעד ןופ גנורעדליש רעד יּפ לע ןצרַאה ןיא םיא ייב ךיז טוט

 ןופ טלעו רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,טעזרעד רע סָאװ ,טקרעמַאב

 רוטַאנ רעד
 -טנגייא יד רעפיט ןיוש טניישרעד ,ןַאמָאר ןשירָאטסיה םעד ןיא ,ָאד

 ןייז ןוא טייקרעדנוזַאב ןייז ,ןשטנעמ ןקיצנייא ןדעי ןופ עבט עכעל

 -סיה ןטצעל ןייז זיב "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןופ .טײקשרעדנַא

 ,הבשחמ יד רָאנ טינ ,טקיטייצעג ןושָאטַאּפָא ייב ךיז טָאה ןַאמָאר ןשירָאט

 רעשיריל רעד ךיוא רָאנ ,ןבעל ןשידיי ןפיוא קוק רעשיפָאזַאירָאטסיה רעד

 .ףורּפָא
 ןשינעעשעג עשירַאטסיה יד ןייטשרַאפ וצ ךיז טימ טסילעװַאנ רעד

 -סקלָאפ רעצנַאג רעד ןופ טנורגרעטניה ןפיוא קלָאפ םענופ ןבעל ןיא
 ןרָאװעג טריפעג ןענייז עכלעוו ,ןפמַאק עשייעדיא יד ןופ ןוא עיצידַארט

 | .טייצ רענעי ןיא
 עשירָאטסיה ןופ גנורעדליש יד סָאװ ,זיא עלעוװַאנ רעד ןיא עטוג סָאד

 ייא ןרעוו ןטכַאלש ןוא ןפמַאק עשיטילָאּפ עסיורג יד ןופ ןוא ןשינעעשעג

 לרוג ןשידיחי םעד רקיעב עגונ ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג טימ ןטכַאלפעגרעב

 ןופ ןעגנורעדליש-רעטקַארַאכ יד ןיא .ןשטנעמ עטושּפ יװ ,ןדלעה יד ןופ

 "נּוו ַא טימ ןָא ךיז רימ ןפערט ײדנַאטשפיוא רעטצעל רעד , ןַאמָאר םעד

 .ןעיורפ ײרעלַאג רעכעלרעד
 ריצ ןצנַאג םעד ןרעדליש וצ טייהנגעלעג יד סיוא טינ טזַאל ושַאטַאּפָא

 ןטקודָארּפ יד יונעג ןביײרשַאב ןעק רע ;םורָא ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןופ
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 רעגייטש םעד ,ןרינַאמ עכעלשטנעמ יד ןרעדליש ךיוא ןוא עיצַאזיליוויצ ןופ

 -רַאפ טסילעװַאנ רעד ,ןשטנעמ ענעביוהעג עמַאס יד ןוא עטושּפ יד ןופ

 םעניא ןשירעגייטש סיוכרוד םעד ןופ ךיוא האנה טָאה רע ,טינ סע טסעג

 -ַארטס יד טרעדליש רע ,המחלמ יד טרעדליש ושָאטַאּפָא .קלָאפ ןופ ןבעל

 ןעק רע ;עשימיור יד ןוא עיגעטַארטס עשידיי יד ,המחלמ רעד ןופ עיגעט

 ַא יו ,המחלמ יד לטיּפַאק ןטצעל ןיא טרעדליש טסילעװַאנ רעד .טוג יז

 זיא םיור סָאװ ,תוירזכַא סָאד רָאג ןרעדליש וצ סיוא טדיימ רע ,טכַאלש

 .ןעגנַאגַאב

 יא

 ןופ גנוקיטלַאטשעגסױא רעשיעדיא רעד רַאפ קיטכיװ ןעוועג זיא סע

 -ַאיצַאנ רעד ןופ העש עשיגַארט עטצעל יד טרעדליש סָאװ ,עלעוװָאנ רעד

 סָאד ןעוו .גנונעפָאה ןָא ןקידנע טינ ךיז לָאז יז זַא ,עפַארטסַאטַאק רעלַאנ

 טרַאװ רַאנ טינ זיא ,ןַאבכוכ-רב ןיא ,חישמ ןייז ןיא ךיז טשיױטנַא קלאפ

 ןופ ,ךיז סע טגערפ רָאנ טינ ןוא ,חישמ ןתמא םעד ןופ ןעמוקנַא ןפיוא סע

 ; גנוזיילרעד יד זיא טייוו יוװ ןוא רוד ןכלעוו ןיא ןוא ןעמוק רע טעװ ןענַאװ

 .תוירחַא עיינ ַא ךיז ףיוא ךיוא טמענ סע
 ןשירָאטסיה םענופ ףוס םייב ןרעה רימ סָאװ ,רעטרעווטסיירט יד

 ליומ ןיא טגײלעגנײרַא ושַאטַאּפַא טָאה "דנַאטשפיוא רעטצעל רעד , ןַאמַאר

 עשיטסינעלעה יד ןעק סַאיּפַאּפ .סַאיּפַאּפ ןדיי ןטשימיוררַאפ םעד ןופ אקווד

 רעד טימ ןעגנורדעגכרוד רע זיא דיי ַא יוװ רָאנ ,םיור ןעק רע ןוא טלעוו

 ןייז רַאפ טפמעקעג טשרעקָא טָאה סָאװ ,םענייא ןופ טייקשירעעזלעה

 ןיא ,חישמ ןופ ץוצינ םעד ךיז ןיא טגָארט דיי רעדעי .גנויירפַאב סקלָאפ

 וצ תוירחַא יד טגיל ,דיחי ַא יו ןדיי ןדעי ףיוא ןוא וויטקעלָאק-ןדיי ןדעי

 ןופ גנונעקרעד ַא ןוא רזג ַא זיא סָאד ,קלָאפ ןייז רַאפ הלואג יד ןעגנערב

 .עלעווָאנ יד ךיז טקידנע סע ןכלעוו טימ ,לרוג םענעגייא
 -נעקרעד רעד טימ ךיז טקידנע "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא ,, ךוב סָאד

 טעוװ "ךיז ןיא,, רָאנ זַא ןוא .ךיז ןיא ןקוקנײרַא זומ שטנעמ רעד זַא ,שינעט

 רָאנ ןיא סע סָאװ ןוא ,רָאװ ,קידתמא זיא סע סָאװ ןליפרעד שטנעמ רעד

 רעטצעל רעד, עלעװַאנ יד ;גױא ןכעלשטנעמ םענופ שינעדנעלברַאפ יד
 ןדעי ףיא זיא סָאװ ,בוח םענופ דייר ערָאלק טימ טדער "דנַאטשפיוא
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 עשיחישמ יד ךיז ןיא ןגָארט וצ :ןרָאװעג טגײלעגפיורַא ןדיי ןקיצנייא

 ,קלָאפ ןייז רַאפ גנוזיילסיוא יד ןעגנערב וצ תוירחַא יד ךיוא ןוא גנונעפָאה

 -ןעקנַאדעג ןשיפָאזָאירָאטסיה םענעי ןופ גנורינימלוק יד ךות ןיא זיא סָאד

 .קרעוו ןייז ןיא טלקיװטנַא רעביירש רעד ןכלעוו ,גנַאג

 "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןופ עיצילעפ ןוא יכדרמ טימ ךיילגרַאפ ןיא

 עשידיי ענייש רעמ "דנַאטשפוא רעטצעל רעד , ןופ ןדלעה יד ןגָאמרַאפ

 יד ןיא , ןיא .תילכת ןלַאנָאיצַאנ רעמ טגָאמרַאפ ןבעל רעייז ןוא תודימ

 -גרַאב ַא ןוא טייקשיטנעדַאקעד עסיוועג ַא רימ ןליפ "רעדלעוו עשיליוּפ

 ַאטיג זיא סע ,ןלַאפרעדנַאנופ םייב ךיז טלַאה ףיוה רעשַיייבר רעד .,ּפָארַא

 ןַארַאפ זיא ןשטנעמ ןיא זַא ,טנעקרעד ןיילַא רעקצַאק רעד ,הנומא ןייק

 רעקצָאק רעד .ןעמַאצ זייב סָאד ןעק ןעמ יצ ,טינ סייוו רע ןוא ,זייב ליפ וצ

 -רַאפ רַאפרעד ;תורוד רודל הלילח ןזָאלרעביא טינ שינעטנעקרעד יד ליוו

 רַאפ תוירחַא ןַא ךָאד רע טגָארט סעּפע לייוו ,םיבתכ ענייז רע טנערב

 | .הדע רעד

 -רַאפ "אבכוכ רב , ןוא "אביקע יבר, ןַאמָאר םעד ןופ ןדלעה יד

 יו ,קלָאפ עשידיי סָאד .טייקידתילכת ןוא תילכת רעמ ןבעל רעייז ןיא ןגָאמ

 ,תובוט תודימ ,טײקצנַאג ךיז ןיא טיהעגפיוא ךָאנ טָאה ,סע טעז ושָאטַאּפַא

 -ירפ ענייז טימ ךיילגרַאפ ןיא .טפַארקסנליװ ןוא רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ

 רעד ;שיריל רעמ "אבכוכ רב, ןיא ושַאטַאּפַא ןיא קרעװ עקידרע

 ,טייקנייש יד ןעגניזוצסיוא טפַארק עלופ יד טציא טגָאמרַאפ טסילעװַאנ

 רע ןוא .ןבעליהמשנ ןכעלשטנעמ ןופ ןשינעגרָאברַאפ יד ,שינעגייווש יד

 יד ןרעדליש ךרוד רָאנ טינ ןוא קינייוװעניא ןקוקנײרַא ךרוד סָאד טוט

 טלעװ עטסקינייוועניא יד טרעדליש רע ,עבט ןוא שטנעמ ןופ גנוטפעהַאב

 | ,ןשטנעמ ןופ

 -ָאר ַא ןופ תועּפשה עלַא "דנַאטשפיוא רעטצעל רעד , ןיא ןלעפ סע

 גנולגיּפשּפָא ןַא ןעוועג לַאמ ַא אמתסמ ןענייז סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשיטנַאמ

 ,העּפשה-װָאטַאנגיא דוד רעד ןופ רעדָא רוטַארעטיל רעשילוּפ רעד ןופ

 ."עגנוי יד , החּפשמ-רעביירש רעד וצ טרעהעג ךָאנ טָאה ושָאטַאּפָא תעב

 ןשירָאטסיה ןייז ןקידנערַאפ וצ טלייאעג קרַאטש ךיז טָאה ושָאטַאּפָא

 -םיוא רעטצעל רעד, ןעמָאנ םענײמעגלַא ןרעטנוא דנעב ייווצ ןיא ןַאמָאר
 ןופ גנוכעלקריוורַאפ עטצעל יד זיא סָאד זַא ,טליפעג יװ טָאה רע ,"דנַאטש
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 רעד ןיא ןפַאשַאב :ןגָארטעגמורַא ךיז םיא טימ גנַאל טָאה רע סָאװ ,םולח ַא
 -טסכעה ַא ןרעדליש לָאז סָאװ ,ןַאמַאר ןשירָאטסיה ַא רוטַארעטיל רעשידיי

 יד ןופ עיגָאלירט עשירָאטסיה ַאזַא ןבעל ןשידיי ןיא הפוקת עשיטירק

 עשיליוּפ יד ןיא , ןיא ןבעגעג ושָאטַאּפָא זדנוא טָאה רָאי 150 עטצעל

 וצ חוכב ןייז טלָאװעג טָאה רע רעבָא ,"ןיילַא,, ןוא "1862, ,"רעדלעוו

 רעשירָאטסיה רערעטייו ַא ןופ רָאנ ,טסעמרַאפ ןכעלנע ןַא זדנוא ןבעג

 -שיגַארט ַא טרעדלישעג רע טָאה "דנַאטשפיוא רעטצעל רעד , ןיא ; הפוקת

 טשרעקָא טָאה סָאװ ,דיי ַא יו טָאה רע רעכלעוו וצ ,הפוקת ענעביוהרעד

 -ַאנ ערעדנוזַאב ַא רָאג טליפעג ,ןלױּפ ןברוח ןופ הפוקת יד טבעלעגכרוד

 וצ קירוצ ףמַאק רעשידיי רעד ,םיור ןגעק הדוהי ןופ הדירמ יד .טייקטנע

 יו זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ גנורעדליש יד ,טייהיירפ ענעגייא יד ןעניוועג

 יד סױרַא טנייש ךָאד ןוא ןדנַאטש עלַאיצַאס ףיוא טלייטעצ רעקלעפ עלַא

 ערעזדנוא רַאפ רעדנַאנופ ךיז טלקיוו ץלַא סָאד --- ןליװסקלָאפ ןופ טייקיגייא

 .עלעווַאנ סושַאטַאּפָא ןיא ןגיוא

 יד ןגָארטוצרעבירַא דנַאטש ןיא ןייז ןזומ רעטעּפש טעװ קלאפ סָאד

 דנַאטשפױא םענעריולרַאפ םעד בילוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עפָארטסַאטַאק

 זַא ,הנומא רעד טימ ןעמונעגכרוד ץלַא טביילב קלָאפ סָאד ;םיור ןגעק

 רעדעי טגָארט ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ,חישמה ךלמ םעד טינ טעז ןעמ ןמז לכ

 ףיוא ןעמענ זומ רע זַא ,ליפעג סָאד ,ךיז ןיא רעדנוזַאב חיי רעדעי ,ןײלַא

 גנוזיילרעד רעד רַאפ ךיז ןעימ וצ בוח םעד לעודיווידניא ןוא וויטקעלַאק ךיז

 .המוא רענעגייא רעד ןופ
 ָאטינ זיא סע ןוא עיפָאסָאליפ עטכע רעמ ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע

 ,עלעװוַאנ ןייז ךרוד ,טנעקעג טָאה ושַאטַאּפַא סָאװ ,גָאזרַאפ רעתמא רעמ ןייק
 ןעמעלַא זדנוא ףיוא .ןעמוק ןלעװ סָאװ ,תורוד יד ,האווצ ַא יו ,ןזָאלרעביא

 -וצפיוא רָאנ טינ ,חישמה ימי יד ףיוא ןטרַאװ וצ רַאנ טינ טכילפ יד טגיל
 העש יד זַא ,םעד ןופ הרושב יד ןעמענוצפיוא טייקטיירג יד ךיז ןיא ןטיה

 ,ןייז שפנ רסומ ךיז וליפַא ,ךיז ןעימ וצ ךיוא רָאנ ,ןגָאלשעג ןיוש טָאה

 ,גנויירפַאב ריא רַאפ ןוא המוא רעד ןופ םויק ןרַאפ

 ;ןגעוו יילרעלכ ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,ןזיוועג זדנוא טָאה ושָאטַאּפָא

 רעשידיי ַא וו ןוא טסילעװַאנ ַא יװ ,ןגעוו ענעדיײשרַאפ עלַא רַאפ טָאה רע

 טינ טכוז טסילעװַאנ רעד ,שינעדנעטשרַאפ סיורג טגָאמרַאפ ,רעקנעד
 וצ רָאנ טכוז רע ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנַאג םעד ןכַאמוצרעביא
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 םייב טייקיטרַאנדיײשרַאפ רעצנַאג רעייז ןיא זַא ,ןזייו ןוא ןייטשרַאפ
 .דנובפיונוצ רעכעלרעדנּוװ ַא ,רעקידשודיח ַא סעּפע ןַארַאפ זיא קלָאפ

 -עג ןסירעגרעביא זיא תורוד ןופ דנוב רעד זַא ,ךיז טכוד לָאמ ךס ַא

 זיא םויק ןשיקלָאפ ןרַאפ דוסי רעדעי זַא ,ןרָאלרַאפ זיא ץלַא זַא ,ןרָאװ
 עשירָאטסיה ענייז ןיא זדנוא טנרעל ושָאטַאּפָא .י .ןרָאװעג ןבָארגעגרעטנוא

 .תובצע ןיא ןלַאפנײרַא טינ רָאט דיי רעד זַא ;ןלעװַאנ

 רעביא ןוא תורוד רעביא ושָאטַאּפַא .י ןופ גנַאג ןצנַאג םעד ןיא !

 םענופ שינעכוז ןוא טפַאשקנעב עכעלטפַאשנדײל יד ןעמ טליפ ,םיבושי

 ןענעקרעד וצ ,תופוקת עשירָאטסיה ןופ ךורברעביא םעד ייב ,ןדיי ןקיטנייה

 | .םערופ םענעגייא םעד ןענעקרעד וצ ,טלַאטשעג ענעגייא ןייז

 -מיס טמוק ושָאטַאּפָא .י ןופ גנוגנערטשנָא ןוא ימ עשירעלטסניק יד

 ,"םערופ ןוא ימ, ;קרעװ ענייז ןופ ןעמענ יד ןיא קורדסיוא םוצ שילָאב

 ייֵס ,םטרופ ןשירָאטסיה ןשידיי ןעניפעג וצ זיא ימ ןייז ; "עדנעגעליןדיי

 ןעניפעג גנערטשנָא ןבלעז םעד .ןוויטקעלָאק ַא ייס ןוא םערופ ןשידיחי ַא

 ןשירָאטסיה ןייז ןיא ןה ,"רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא,, ןַאמָאר םעניא ןה רימ
 ."דנַאטשפױא רעטצעל רעד , --- (ןלייט ייווצ ןיא) ןַאמָאר

 גנונעפַָאה ןוא טסיירט

 ןטצעל ןגעוו ןבירשעג טָאה ושָאטַאּפַא סָאװ ,ןלעװַאנ עשירָאטסיה יד

 ןופ ןעמעלבָארּפ-טנורג יד ןופ לייט קעװַא זדנוא רַאפ ןלעטש .דנַאטשפיוא

 ! טייקידנעטשבלעז רעשיטילָאּפ ןָא ןבעל קלָאפ ַא ןעק יוװ ;םויק ןשידיי

 הנומא זיא ? םיאנק יד רעדָא םישורּפ יד ,טכערעג ןעוועג ןענייז רעוו

 עירדנַאסקעלַא ןופ ןַאליפ זיא סָאװ ? קלָאפ ַא ןטלַאהוצפיוא גונעג ןיילַא

 טװּורּפעג טלעוו רעקידנדער-שיכירג רעד רַאפ טָאה רע ןעוו ןסיוא ןעוועג

 ,םילשורי וצ טייקנדנובעגוצ יד ,טײקטלּפָאט עשידיי יד ןשטייטרַאפ וצ
 םוצ טייקנדנובעגוצ יד ןוא ,ןפורעגנָא יז טָאה רע יװ ,"עילַאּפָארטעמ יד,

 ? ןגייא ייז זיא סָאװ ,"דמערפ , רעד וצ ,טרובעג רעייז ןֹופ דנַאל

 ,טרעשַאב םיא זיא סע געוו רעסָאװ סיורָאפ ןופ טינ סייוו רוד ןייק

 ,הנבי ןופ םימכח יד ןופ געוו ןפיוא ןייג וצ הרובג רעמ קיטיינ זיא לַאמ ַא

 עשילַאבמיס יד ,ןבילברַאפ קלָאפ םעד זיא סָאװ ,חטש לציּפ ןפיוא ידכ
 ךיז ןלעטשנגעקטנַא ,ידש תוכלמ סָאד ןעיײנַאב קירוצ ,ןעיובוצפיוא הנבי
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 ןוא ןכַאמ וצ בורח טכוז סָאװ ,ץלַא ןגָאלשּפָא ןוא ,ןבעל ןופ תועשר םעד

 עקיטסייג רעיז ןטיהוצפיוא רעדניק סבקעי ייב ןליוו םעד ןכערבוצנייא
 ,הלחנ

 רעד ףיוא דנּוװ יד רעפיט סָאװ ,המוא ןַא זיא סע רענעלַאפעג סָאװ

 עשידרע עלַא ,ףמַאק ןשיטילַאּפ ןופ ןעלטימ עלַא סָאװ ,םעד בילוצ המשנ

 רעד רַאפ זיא רעמ ץלַא ,ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה ןפמַאק עשיכולמ ןוא

 ענעגייא ןַא ךיז רַאפ ןפַאשַאב וצ ,שממ טסייג ןופ חוכ ןטימ קיטיינ המוא

 .ןעמעטָא ןוא ןבעל ןענעק לָאז המוא יד רעכלעוו ןיא ,טלעוו

 אקוד ךיז רַאפ ןביילקוצסיוא טרעשַאב זיא רוד רעדנַא ןַא רַאפ

 טָאה ,טינ ביוא םערָאװ ,דנַאטשפיוא ,הדירמ ,דנַאטשרעדיװ אקווד ,רתיכ

 רעקידרעטייוו םוש ןייק .ןטַאררַאפ ןיײלַא ךיז ןוא העש יד טליּפשרַאפ רע

 ךיז ןבייהוצפיוא חוכב זיא שטנעמ רעד זַא ,ןביולג טינ רעמ ןיוש טעװ רוד
 ,רעקירדַאב ענייז ןגעק הדירמ ַא ןיא

 טעטינערעווּוס רעשידיי ןופ לָאבמיס ַא יו טייטש .ןעמעלַא רעביא ןוא

 ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד שירָאטסיה זיא םילשורי .םילשורי גנוזיילסיוא ןוא

 טרעּפרעקרַאפ םילשורי .המוא ןַא יו םויק םענערעווּוס ןוא ןעיירפ סקלָאפ

 טימ ךיילג קלָאפ עשידיי סָאד קעװַא טלעטש סָאװ ,הלשממ עשידיי ךיז ןיא

 טקיטסעפַאב זיא סָאװ ,טָאטש סדוד זיא םילשורי ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא

 ילּפשעצ יד רַאפ טכַאמעג ךעלגעמ טשרע טָאה סָאװ ןוא םיא ךרוד ןרָאװעג

 עשידרע רעייז ןצישַאב םעד ךרוד ןוא ךיז ןקיניײארַאפ וצ םיטבש עטרעט

 -עּפרעקרַאפ יד עירָאטסיה רעשידיי רעד ןיא זיא םילשורי .טעטינערעווּוס

 טָאה ,ןײלַא יז רָאנ ;טייהיירפ רעשיקלַאפ ןוא טכַאמ רעשיטילָאּפ ןופ גנור

 -ילָאּפ עקידנעטשבלעז ןייז ןרעכיזרַאפ םיא רַאפ ןעק ,טביולגעג קלָאפ סָאד

 ,גנולקיוװטנַא ןוא ץנעטסיזקע עשיט

 ,תוחוכ עלַא וצ ןעוועטנורגרעד ךיז זומ הנבי ביוא ,טלמיה הנבי ביוא -

 ,ןשינעגרָאברַאפ עלַא ,תוהמ ןשידיי ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז עכלעוו

 ,המוא ןַא ןופ גנַאג-סגנולקיװטנַא םעֶד ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,תודוס עלַא

 ןיא ןכַאז עשידרע טימ ּפָא טינ ךיז טיג יז לייוו ,רַאפרעד טינ סָאד זיא

 הוכ םעד ,רעִירפ זיא סע ןעוו יו רעמ ,טליפרעד םימכח יד ןבָאה הנבי

 ,ןענירק עלַא םיא ףיוא ןַאטעגנָא ןוא -- טרָאװ סטָאג -- טרָאװ ןופ

 ,גנוקעלּפטנַא עטסכעה יד יװ --- עכעלשטנעמ ןוא עכעלטעג סָאד -- טרָאװ

 טָאה םילשורי .תורוד ןופ טייקנדנובעג ןוא ןביולג טײטַאב סָאװ ,טרַאװ
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 ןופ לובג םעניא טכַארבעגנײרַא סע ןוא קלָאפ עשידיי סָאד ןביוהעגפיוא

 ןענייז סָאד .ןעגנוכיירגרעד עשיטילַאּפ ןוא טעטירָאטיױא ןשיטילַאּפ ,טכַאמ

 טימ טלײטעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ ,סעירָאגעטַאק ןעוועג ..ץלַא

 ןַא ןבעגעגוצ ןײלַא רעבָא טָאה סע .רעקלעפ עקידנעטשבלעז ערעדנַא
 .טעטילַאװק עקידתוינחור ענעגייא

 -ָאגעטַאק עישרָאטסיה יד ןופ ןקיצנייא ןדעי ףיוא ױזַא יו ,ןעעז רימ

 טלָאװ סָאװ .ןתובייחתה ןרָאװעג טגײלעגפױרַא ןענייז ןלובג ןוא סעיר

 רעקיטסייג רעקידשפנ-תריסמ רעד ןָא ;הנבי ןופ געוו םעד ןַא הנבי ןעוועג

 ןרָאג ַא ךָאנ הֹּפ לעבש הרות רעד ןופ ןלעטשוצפיוא םיאנת יד ןופ טעברַא

 ןופ הרובג יד ,הרובג טגָאמרַאפ הנבי ךיוא ?בתכבש הרות רעד רעביא

 .םשה שודיק ןוא רעיודסיוא זיא הנבי

 ןסיוטש ייז סָאװ ,עבט ַא ןבָאה ושַאטַאּפָא ןופ ןלעװַאנ עשירָאטסיה יד = |

 עמַאס ןֹוא רעטסקידנדײשטנַא עמַאס רעד ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ וצ זדנוא

 ןוא הפוקת רענעי ןשיווצ .קלָאפ רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא עכַאּפע רעקידלרוג

 ןגיױצעג ךיז ןבָאה סע יװ טקנוּפ ,םעדעפ ךיז ןעֶיצ רענעגייא רעזדנוא

 עכָאּפע רעשירָאטסיה רעקיצניײא רעדעי טימ הפוקת רענעי ןופ םעדעפ

 : .טבעלעג ןבָאה ןדיי ןעוו

 סעירָאגעטַאק ןענייז רתיב ןוא הנבי ,םילשורי לייוו רַאפרעד זיא סָאד

 -רַאפ ייז ןופ עקיצנייא עדעי ;תורירב עשירָאטסיה ןוא לרוג ןשידיי ןופ

 ,ןעיורטרַאפ וצ סָאװ סעּפע טַאהעג טָאה ןוא טפַארק עשילַאבמיס ַא טגָאמ

 ,רוד ןשידיי ןקיצנייא ןדעי ןגָאז וצ

 זיא סע ןעוו ןוא רתיב רַאפ העש יד טגָאלש סע ןעוו סייוו רעוו רָאנ

 דצ ןייא ןופ ,רערעדעי ןעוו ,העוט טינ ךיז ןעמ זיא יו ? הנבי רַאפ טייצ יד

 ? ךיײשַאב ןייק ָאטינ זיא סע ןוא טכערעג זיא רע זַא ,טליפ ,ןטייווצ ַא ןופ יִצ

 ,וחובו והות ןופ ךיוא טייצ ַא עפָארטסַאטַאק עדעי טגנערב רעבירעד

 סנעמעוו ןופ ןסיוו וצ רעוש זיא'ס ןוא טדיישעצ ןרעוו עטסטנעַאנ יד
 .הדיגב --- סנעמעוו ןופ ןוא ,תירחַא עשיקלָאפ סױרַא טדער סע םישעמ

 יד ןופ רעטצעל רעד רַאפ ןסָאמ ייווצ ןייק ַאטינ ןענייז סע רעבָא

 וצ הּפרח יד ןוא גנוקירדַאב יד ,סיורג וצ ןרעוו םירוסי יד ןעוו :ןעהעש

 רעד ןוא ,ןייּפ יד ןגָארטרעבירַא רעמ טינ ןעק קלָאפ סָאד ןעוו ,קרַאטש

 טלָאמעד --- ןַאק ןיא ןעייטש הנומא רעד ןופ ןוא המוא רעד ןופ םויק עמַאס

 ,גירק ןיא סױרַא קלָאפ סָאד טייג
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 חוהמ ןייז ןיא ןוא טלַאטשעג ןייז ןיא .טקינייארַאפ טָאה אביקע יבר

 ןופ טײקנסַאלשטנַא יד ןוא הנבי ןופ המכח יד ,םילשורי ןופ ןליוו םעד

 רערעטנומפיוא רעד ,רעקעװ רעד ןרעו טנעקעג רע .טָאה רַאפרעד ; רתיב

 ,םיור ןגעק דנַאטשפיוא ןטצעל םעד וצ

 טסילעװַאנ ןופ טסנוק יד

 ענעדיײשרַאפ-טייוו עכלעזַא טסילעװָאנ ַא סייוו יוװ ,ןגערפ ךיז ןעק ןעמ
 ? עיצַאגעלעד רעשידיי ַא וצ סונַאירדַא גיניק רעד טדער סע ױזַא יו : ןכַאז

 ןגעוו ? לייח ןשימיור ןופ דרעפ ַא טעבנג ןדריה-רבע ןופ דימש ַא ױזַא יו

 רַאפ ? גיוא ףיוא גיוא ןסעומש םיאנת ערעדנַא יד ןוא אביקע יבר סָאװ

 "עגסיוא ןעייטש סע יװ רעדָא ןבעל ןדירפוצמוא ןַא טריפ הירורב סָאװ
 ? ןטרָאהָאק עשימיור יד טלעטש

 רעקַיַאזָארּפ רעד ןעקנָאשַאב זיא סע רעכלעוו טימ ,הכרב יד זיא סָאד

 ייוצ טגָאמרַאפ טסנוק ןייז .דײשַאב ןייק טינ רימ ןבָאה םעד רַאפ ןוא

 ,וַײטקורטסנַאק סיוכרוד ַא ,ןטייווצ ַא ןוא ןשירעשרַאפ ַא םענייא ,ןלובג
 ,ןשירעיובפיוא-שירעלטסניק ַא ,טסייה סָאד

 טייקכעלגעמ ןוא טייקיעפ עשיכיסּפ יד רקיעב טרעדנּוװרַאפ זדנוא

 זַא ,הפוקת רעדמערפ ַא ןיא ךיז ןבעלוצנייא ױזַא דיחי ןשירעפעש םענופ

 ,שממ טלעוו ַא ה"ד ,עיצַאזיליוװיצ עצנַאג ַא ןגיוא יד רַאפ ןעזרעד לָאז רע

 .קידתמא ןוא טכע ,קידעבעל ףיוא טייטש יז יו

 גנַאל ושָאטַאּפָא .. ךיז טָאה ןלעװַאנ עשירָאטסיה יד ןביירש וצ

 ; םירפס עטלַא ןיא טקוקעגניײרַא ,ןטנעמוקָאד ,סעקינַארכ טשרָאפעג ,טיירגעג

 רַאפ יו המיא ןוא רעטיצ ןקיבלעז םעד טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא רע

 תכאלמ ַא ןופ יוװ --- ענעגייא יד ןעוועג זיא הנווכ יד .רפוס רעמורפ ַא ןטייצ

 ,שדוקה

 ךיילגרָאפ ןיא טסילעװָאנ ןופ טנַאלַאט םעד ןגעוו לָאמ וצ ךיז ןגערפ רימ

 טנרעל רעקנעד רעד זַא ,לשמל ,ןסייוו רימ ,ןעגנובַאגַאב ערעדנַא טימ

 ןיא טוט סָאװ .ןסיו זדנוא טגנערב רעשרָאפ רעד ,המכח-סנבעל זדנוא

 ןייז רשפא ןעק ףיורעד רעפטנע רעד ? טסילעװָאנ רעד עינַאװערָאה ןייז

 ,טייקנביוהרעד יד ,תמא םעד ןליפרעד זדנוא טכַאמ טסילעװָאנ רעד :ַאזַא

 ןענעייל םייב ןליפ רימ .טלעוו ַא ןופ םזיגַארט םעד ,טײקנלַאפעג יד רעדַא
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 ,ןבעל ַא ךָאנ טבעלעגכרוד ןטלָאװ רימ יו ,עלעווָאנ עשירָאטסיה עקיטכיוו ַא

 ךָאד ןוא הפוקת רעשירָאטסיה רעדנַא ןַא ןופ רזג ןרעטנוא ןענַאטשעג

 רעמ טימ ןוא טרעטכינעגסיוא רעמ ,רעגולק רָאנ ,טקוזינעג טינ סױרַא

 .ןבעל ןופ ןעניז םעד רַאפ ןוא ןבעל ןרַאפ ץרא-ךרד ןטסקיניײװװעניא

 ןוא ןתמא עלַא זַא ,סיוא לָאמ וצ ךיז טכוד ןשטנעמ םענרעדָאמ םעד

 ןייק ,םערָאפ ןייק טינ טָאה ןבעל סָאד זַא ,ןענורעצ ןרעו ןשינעטנעקרעד

 ןענייש סָאװ ,תולזמ יד ןופ רעקיצנייא רעד זיא דיופבַא רעד זַא ןוא טפַאה
 סָאװ ,רעביירש רוד םענעי וצ ךָאנ טרעהעג ושָאטַאּפָא .ןשטנעמ ןפיוא טנייה

 יז ,דרוסבַא ןופ טפַאשרעה רעד ןופ ןבעל סָאד ןעײרפַאב וצ יװ ןסייוו

 רעד טפַאשַאב ץלַא סָאד ןוא ...ןוילעה לכש ַא ןוא דיײשַאב ,ןעניז ךַאנ ןעעז

 ,עבט ןייז זיא סָאד ;ןלעװ זומ רע ,ױזַא ליוו רע םערָאװ ,ןיילַא שטנעמ
 שרעדנַא .טייקכעלשטנעמ ןייז זיא סָאד -- ,לזמ ערבָאד ןייז ,טפַארק ןייז

 ןפַאשַאב זיא שטנעמ רעד זַא ,ןגָאז וצ שינעטכַארטסױא ןַא ןעוועג טלָאװ

 ,זיא תוהמ ןשילרעטסיוא סטָאג רָאפ עירעטירק יד ."םיהלא םלצב,, ןרָאװעג

 טײטשַאב םעד ןיא ןוא .טלעוו ַא והובו וחות ןופ ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ

 םענופ טייקכעלשטנעמ רעד ןופ ןטובירטַא יד ןופ רעטסכעה רעד ךיוא

 .טלעוו ןייז ןפַאשַאב ןענעק וצ --- ןשטנעמ

 גנוטלַאטשעג עטצעל יד

 ןופ טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא טכוז רעביירש רעדעי ,רעטכיד רעדעי

 הביבס:רוטלוק רענעגייא ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןלעטשוצרָאפ ןבעל ןייז

 סע טָאה ןײטשטַאלג בקעי .גנוטלַאטשעג טטטלופ ןייז ה"ד טעטצעל ןייז

 ןיא שטיוװַאר ךלמ ,(1956) ייימ רעצנַאג ןיימ ןופ , גנולמַאז ןייז ןיא ןָאטעג

 -סיורג םעד ,ןושָאטַאּפַא ףסוי ,(1954) "רעדיל עניימ ןופ רעדיל , ךוב ןייז

 -נעב םעד ,ןדיי ןלַאנָאיצַאנ ןסייה םעד ,עזָארּפ רעשידיי רעד ןיא רעטסיימ
 עלופ עטצעל ןייז ןעועג טרעשַאב זיא ,הלואג רעשידיי ךָאנ ןקידנעק

 ןעמיטשַאב ןענעק וצ ןעוועג טרעשַאב טינ רעבָא זיא םיא ,גנוטלַאטשעג

 : .קרעוװ ענעגייא ענייז ןופ סוניכ םעד

 -ַאּפָא .י ןופ ןעגנומיטש יד קידנסיױוװ --- טנַאקעג טנייה רימ ןטלָאװ ךָאד

 טָאה רע סָאװ קידנסיו ,עבט עשירעלטסניק ןייז קידנענעק ,ןושָאט
 "ייצנָא --- ןרָאא עטצעל יד ןופ םיא קידנענעק ןוא ,טגָאזעג ןוא טכַארטעג
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 טלַאװעג טלָאװ רע סָאװ ןוא ןעמענסױרַא טימעג ךיז טלַאװ רע סָאװ ,ןענעכ
 ,קרעווסנבעל ןייז ןיא ןזָאלרעביא

 רעטצעל רעד ןיא ןזָאלרעביא טלָאװעג יַאדװַא טלַאװ ושָאטַאּפָא ףסוי

 רעד טרעיױה סע עכלעוו רעביא ,קרעװ יד ,ןפַאש ןייז ןופ גנומערופסיוא

 טרעגַאב סע טלָאװ רע .עדנעגעל-ןדיי רעד ןופ רעגייטש רעד ןוא טסייג
 עקידבוט-םוי סרעדנוזַאב ןוא עשילרעטסיוא ןוא עדמערפ ַא סעּפע יו טינ

 יד טלָאװעג טלָאװ טסילעװָאנ רעד !ןיינ .ןבעל ןשידיי ןופ גנורעדליש
 רעד עקַאט זיא יז לייוו ,רָאװ עשידיי יד זיא יז לייוו ,"עדנעגעל-ןדיי,

 טלָאװעג טָאה רע.עכלעוו ,ןבעל ןשידיי ןופ "ךָאװטימ,, רעד ןוא "קיטנַאמ,
 .ןקיביײארַאֿפ

 -ַארעטיל רעזדנוא ןיא ( עלעוװַאנ רעשירָאטסיה רעד ןופ רעפַאשַאב רעד

 ןוא חוכ םעד טליפרעד ןרָאי ענייז ןופ טייקפייר רעלופ רעד ןיא טָאה רוט

 -יטרַאמ ןוא הרובג רעזדנוא ןופ ,ןבעל ןשידיי ןופ טייקשירַאדנעגעל יד

 טנעקרעד הרובג יד טָאה ושָאטַאּפָא .י .תורוד ןוא תורוד ךרוד טפַאשרער

 ,ןדיי עטסטושּפ יד ןיא רָאנ ,ויטקעלָאק ןלַאנַאיצַאנ םעד ןיא זיולב טינ
 ייב ןענייז עדנעגעל-ןדיי רעד ןופ רעגערט יד .טנעקעג טָאה רע סָאװ

 ןטימ ןרָאװעג .ןעקנָאשַאב ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ יד זיולב טינ ןושַאטַאּפָא

 ןרַאװעג םעד ךרוד ןוא טייקנבייהרעד-המשנ רערעדנוזַאב ןופ דסח ןוא דָאנג

 .עדנעגעל-ןדיי יד זיא ךָאװ עשידיי יד ,ןיינ .הלוגס-ידיחי עשירָאטסיה יד
 ןשידיי ןופ סנ םענופ רעגערט רעד זיא שטנעמ רעשידיי רעטושּפ רעד
 -טנגייא זיא סָאד .טייקנייש-המשנ ןוא טייקכעלשטנעמ .רעזדנוא ןופ ,םויק

 עכעלקנַאדעג ןוא עשירעלטסניק עטצעל יד ,לכהיךס רעטצעל רעד ךעל

 ןגנַאל-ןבעל ַא ךָאנ ,ןעמוקעג זיא ושָאטַאּפָא .י רעכלעוו וצ ,גנורילומרָאפ

 ןוא שטנעמ-עלעטניּפ רעייז וצ ךיז ןעוועטנורגרעד --- ןשטנעמ ןרעדליש

 | ."ךיא ,,-עלעטניּפ רעַייז

 םענרַאפ רעטיירב רעד ןַארַאפ זיא קרעוו סושַאטַאּפָא ןופ ךס ַא ןיא

 עסיורג יד ןבעג וצ ווּורּפ רעד ה"ד ,םזיצירַאטסיה םוצ גנובערטש יד ןוא

 ןופ ןפוא ןַא ןוא םזיצירָאטסיה ןימ ַא זיא סָאד .תורוד עשידיי ןופ עמַארד

 טדייש סָאװ ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ ןיא ןוא תופוקת עטייוו ןיא ךיז ןָאטנײרַא

 טפַאשטנַאקַאב עסיורג יד טשרע .טנייה ןייז ןופ ןשטנעמ םעד ּפַא טינ

 ןשינעלגנַאר יד טימ ,ןבעל ןשידיי ןקיטייצטנייה ןטימ .רעלטסניק םענופ
 שיא רַאפ טָאה ,רוד םענעגייא ןייז טשרעהַאב סָאװ ,ורמוא םעד טימ ןוא
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 ןופ ןּפַאכפױא ןוא תורוד עקידרעירפ יד וצ ןייג וצ טכַאמעג ךעלגעמ

 -עדליש רעשירָאטסיה ַא ןופ ,אנת ַא ןופ גָאז םעד ןופ ,אתיירב ַא ,שרדמ ַא

 יד ןוא טסייג םעד ,רעקינַארכ רעדנַא ןַא ייב יצ סויווַאלפ סופעזָאי ייב גנור
 .הפוקת ַא ןופ טייקכעלקריוו

 סוניכ ןטצעל ןייז ןיא ןעמעננײרַא טלָאװעג יַאדװַא טלָאװ ושָאטַאּפָא .י

 ןופ גוויז םעד ,טייקנדנובעג יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב סָאװ ,ןעגנופַאש יד

 טָאה ץרּפ שובייל קחצי ןגעוו ייסע ןייז ןיא .ןטכענ ןופ ןוא טנייה ןשידיי

 :ןבירשעג ױזַא ושָאטַאּפָא

 רע .רזג רערעטיב ַא ןדיי ףיוא ךיז טקור'ס זַא ,טליפעג טָאה ...ץרּפ,

 טעװעדרַאמעג ןוא טגָאיעג ַא ןופ רעדניק ןענייז רימ זַא ,טסּוװעג טָאה

 ,זדנוא ןופ לָאז ס ,לצרַאװ ןטימ ןסיירסיוא זדנוא ליוו אנוש רעד ,קלָאפ

 רעכעלשטנעמ רעד ,תמא רעד זיולב ,ןביילב טינ טילּפו-דירש ןייק ,ןדיי

 זיא ןפַאש ןייז ,ןבעל ץנַאג ןייז ץרּפ ןוא .ןעװעטַאר זדנוא ןעק ,תמא

 םעד-טָא ,תמא םעדיטָא ךיז ןיא ןדימשסיוא רימָאל :יירשעג ןייא ןעוועג
 -ירּפ ַא זיא ,רעטקיניײּפעג ַא ,דיי ַא ןייז וצ זַא ,ןליפרעד ןײלַא רימַאל ,חוכ

 ןוא גנוצ יד ןייז ףרַאד יז ?ררוטַארעטיל יד ןייז ףרַאד סָאװ .עיגעליוו

 ."קלָאפ טקיניײּפעג ןוא טגָאיעג ַא ןופ ןסיוועג'ס
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 יעגנוי יד , עּפורג עשירַארעטיל יד ןוא בייל ינַאמ

 ריֿפנײרַא (א

 -רַאפ יד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא

 עטשרע יד :תופוקת יירד ןדיישרעטנוא ןעמ ןעק ןטַאטש עטקינייא

 עסיורג יד .גנוטכיד רעלַאיצַאס ןופ עכַאּפע יד זיא הפוקת עשירַארעטיל

 ,טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשטניוו סירָאמ :ןענייז טייצ רעגעי ןיא ןעמענ

 טריּפורג ךיז טָאה ייז םורַא .דלעפנעזָאר סירָאמ ןוא רעװַאשװַאב ףסוי

 ןיא .רעניירש-עזָארּפ ןוא רעטכיד עשידיי עּפורג עקידנטײדַאב ץנַאג ַא
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןָאט םעד ןפַאשעג ייז ןבָאה טייצ רעייז

 ןופ ,טסעטָארּפ ןלַאיצַאס ןופ רוטַארעטיל ַא ןעוועג זיא סָאד .עקירעמַא ןיא

 ןסַאמ עטקירדרעטנוא יד ייב ןקעוװ ןופ ןוא טיונ-רעטעברַא יד ןרעדליש

 .ןגרָאמ ןרעכעלקילג ַא ףיוא גנונעפָאה יד ןוא טסולספמַאק רעייז

 רוטַארעטיל רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא דַאירעּפ רעטייווצ רעד

 -געט ענעי ןופ גנונעקיילּפַא עלופ ַא ןכוז סָאװ ,תוחוכ סױרַא טגנערב

 רעביירש יד טשרעהַאב טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןופ ךשמב ןבָאה סָאװ ,ןצנעד

 -עג טרעװ טסעטָארּפ רעלַאיצַאס רעד טינ .הפוקת רעלַאיצַאס רעד ןופ

 סנשטנעמ םעד ,"ךיא; רעכעלשטנעמ רעד רָאנ ,רעטנעצ ןיא טלעטש

 ,ןעמענ עיינ יד .ןעגנומיטש ןוא ןעגנובעלרעביא ןופ טלעוו עטסקינייװעניא
 ,(1953---1883) בייל ינַאמ :ןענייז ,רוטַארעטיל רעד ןיא ךיז ןזײװַאב סָאװ

 ָאשיז ,(1954--1886) ושָאטַאּפַא ףסוי ,(1954--1885) ָאטַאנגיא דוד

 ---1883) יַאבַאר .א ,(1934--1883) ןָאליד םהרבא ,(1937---1889) ױדנַאל

 טָאה סָאװ ,עּפורג יד זיא סָאד .(1955---1884) דנַאלזייא ןבואר ןוא 4

 ."עגנויא יד יװ רוטַארעטיל רעד ןיא טנכײצַאב ךיז

 טפור סַָאװ ,גנוטכיר עשירַארעטיל יד ףיוא טמוק רעטעּפש לסיב ַא

 עטסקינייװעניא יד סױרַא ןבייה "ןטסיכיזניא,, יד ךיוא ."ךיז-ןיא , ןַא ךיז
 -יזניא , יד .ןטקילפנַאק ענייז ןוא ןשינעלגנַאר ענייז ,ןשטנעמ ןופ טלעוו
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 טלעוו רעלעוטקעלעטניא רעד ןיא ךיוא סערעטניא ןַא רעבָא ןבָאה "ןטסיכ

 םעד ןקיורמואַאב סָאװ ,ןשינעלגנַאר יד ןופ זַא ,ןעניימ ייז .ןשטנעמ ןופ

 יד .טלעוו עשיטילָאּפ יד ןוא עלַאיצַאס יד ןקיטיײיזַאב טינ ןעמ ןעק דיחי

 סעלעיעל .א :ןעװעג ןענעז "ןטסיכיזניא, יד ןשיװצ ןעמענ עקיטכיוו

 ,(1958---1892) ווָאקנימ .ב .נ ,(---1896) ןײטשטַאלג בקעי ,(1966--:1889)

 .(1963---1896) טיװקלַא .ב ןוא

 שפורג יד ייס ןוא "ךיז ןיא , עּפורג יד ייס טקינייארַאפ ךירטש ןייא

 וםעיינ ַא שידיי ןיא ןפַאשַאב וצ גנַארד רעייז ןעוועג זיא סָאד ."עגנוי,

 -ַאב ,ןעמרַאפ ענרעדָאמ רעמ ,עייג טימ ןריטנעמירעּפסקע ,ליטס ןשיטעַאּפ

 ןעגנערב לָאז סָאװ ,טנעמורטסניא ןטרעטיילעג רעמ ַא שידיי ןופ ןפַאש

 .ןשטנעמ ןשידיי ןקיטנייה ןופ ןעגנובעלרעביא-המשנ עלַא קורדסיוא םוצ

 רעשידיי רעד ןיא "ןטסיכיזניא ,, יד ןוא "עגנוי,, יד ןופ ןעמוקנַא סָאד

 ןוא םערוטש, םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ךות ןיא טָאה רוטַארעטיל

 ענעי .עקירעמַא ןופ ןבעל ןשירַארעטיל ןשידיי ןיא "דָאירעּפ-גנַארד

 -טנַא ןקידרעטייו םעד ןוא לרוג םעד טמיטשַאב שיטקַאּפ טָאה הפוקת

 ןעוועג ןענייז סָאד .רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ געוו-סגנולקיוו

 ,גנופַאש רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא ףױרַא-גרַאב ןסיורג ןופ ןרָאי יד

 בייהנָא ןוא רע30 ףוס ןיא ןָא ךיז טבייה סָאװ ,דָאירעּפ רעטירד רעד

 ןעו ,הפוקת עשירַארעטיל ַא יו ןריזירעטקַארַאכ ןעמ ןעק ,ןרַא רע0

 ַאזַא טיג רעמ ןליּפש ןעגנוריּפורג ללכב ןוא ןטסעפינַאמ עשירעלטסניק

 גנונעקרענָא ןעמוקַאב ןוא ןקריו וצ ןָא טבייה ללכב .עלָאר עקיטכיוו -

 -טפירש ןקיטכיװ ןדעי ןופ טנַאלַאט ןוא רעטקַארַאכ רעקיטרַאנגײא רעד

 ,סעלעיעל'ץנַאלג .א ושָאטַאּפַא ףסוי ,קיווייל .ה ,שאוהי ;רעלעטש

 ףסוי ,ךַאברעױא םירפא ,ןײטשטַאלג בקעי ,בייל ינַאמ ,ץרַאװש .י .י

 -רעּפ-רעביירש עטמערופעגסיוא ןוא ערַאלק גונעג ןיוש ןענייז ,קינלָאר

 יד זיא סָאד .גנופַאש-טרַאװ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןטייקכעלנעז
 רעשירַארעטיל ןוא רעשירעלטסניק רעד טצַאשעגּפָא טרעוו סע ןעוו ,טייצ

 -ַארעטיל ערעכעה יד םרוג זיא וצרעד .דיחי ַא יװ ,רעביירש ןופ וטפיוא

 רענעי ןיא רעביירש עשידיי יד סױרַא ןזייו סע סָאװ ,טעטילַאװק עשיר

 שירעפעש גונעג ןיוש טַאה רעלעטשטפירש יד ןופ רענייא רעדעי ;הפוקת

 םענעגייא ןַא טָאה רענייא רעדעי יו טליפ ןעמ ןוא טמערופעגסיוא ךיז

 .רוטַארעטיל רעד ןיא ןטָארטעגסיױא געוו
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 -ַאנ ַא ןופ ןייזטסּוװַאב רעד ךַאװ סרעדנוזַאב טרעוו טייצ רענעי ןיא

 רענַאקירעמַא רעד ןיא ןיוש ןקריוו סע לייוו דָארג .רוטַארעטיל רעלַאנַאיצ

 ךיז טקיַאטש ,ןטלַאטשעג"רעביירש עסיורג גנוטכיד ןוא עזָארּפ רעשידיי

 רעבירַא טזײרּפש סָאװ ,רוטַארעטיל רעלַאנַאיצַאנ ַא ןופ ןייזטסּוװַאב רעד

 יצ טינ ןיוש ןעמ טריטוקסיד ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ;םיבושי עשידיי

 ןעמעלבַארּפ עכלעזַא רַאנ ,רוטַארעטיל-סקלָאפ עסיורג ַא רימ ןגָאמרַאפ

 ,עשרַאװ ןיא ,רעטנעצ רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ךיז טניפעג ּוװ,, יו!
 "ָּ! קרָאי-וינ ןיא יצ ,עװקסָאמ

 ייעגנוי,, עּפורג יד ןעמוקעגפיוא יא יװ (ב

 ןפיוא ,ױזַא יו ,שילרעטסיוא ןוא ענדָאמ ןטכודסיוא ךיז ןעק סע

 עכלעזַא ןופ טייצ רעד ןיא ,עקירעמַא רעלעירטסודניא רעד ןופ ןדָאב

 עשיטסילַאודיװידניא ןַא ןעמוקפיוא לָאז ,ןטקילפנַאק עלַאיצַאס עפרַאש

 ַא טקריוועג ,םינּפ ַא ,ןבָאה סע ."עגנוי, עפורג רעד ןופ יד יוװ גנוטכיר

 יד .ןרעדנַא םעד ןופ רענייא קיגנעהּפָאמוא ץנַאג ןרָאטקַאפ לָאצ עשפיה

 קורדסיױא םוצ טמוק סָאװ ,ליפעג-סנבעל ןופ טייקטכע ,טייקרעדנוזַאב

 ןיא ןענייז עגנוי יד .ןבעל ןופ טקַאפ ַא שוריפב זיא ,"עגנוי , יד יד ייב

 רוד ןרעטלע םעד ןופ שרעדנַא ,דנַאטשוצ-טימעג ןצנַאג רעייז טיול ,ךות

 .ןרָאי ןיא דיישרעטנוא ןַא יו רעפיט טכיירג דיישרעטנוא רעד .רעביירש

 תוחילש יד יװ ,ןטיבעג ערעדנוזַאב עכלעזַא ןָא טריר טײקשרעדנַא יד

 םוצ ייס ,ןבעל םוצ גנולעטש יד ןוא גנויצַאב-טנורג יד ,רעביירש ןופ

 רקיעב ,טרָאװ םוצ גנויצַאב יד ,ללכ ןופ ןבעל םוצ ייס ןוא דיחי ןופ ןבעל

 ןַאנַאק רעשיטעָאּפ רעצנַאג רעד .ןפַאש ןופ טנעמורטסניא ןַא יװ טרָאװ

 .רוד ןרעטלע םעד ייב יו רערעדנַא ןַא רעביירש עגנוי יד ייב זיא

 ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע עקיטכיוו יד ןעוועג םרוג טָאה סָאװ

 !ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןופ גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא

 ןעק ,"טסייגטייצ , ןופ העּפשה יד ןשטײטרַאפ טינ לָאז ןעמ יװ (א

 -ױטנַא יד טבעלעגרעביא טָאה "עגנוי, רוד רעד זַא ,ןייגייברַאפ טינ ןעמ

 ביײהנָא םייב דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד ןופ ןעגנוש

 ןוא עיצַאנגיזער ,גנַאגּפַא ןופ ןעגנומיטש יד .טרעדנוהרַאי רעזדנוא ןופ
 יד ףיוא קידקיטייו ןוא ףִיט טלּפמעטשענּפַא ךיז ןבָאה שינרעטיב-המשנ
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 יד טליפרעד ןעמ טָאה רעַירפ יו רעפרַאש .ןשטנעמ עגנוי ןופ תומשנ
 עילַאכנַאלעמ יוװ רעמ ןעוועג זיא סָאד .ןבעל םענעגייא ןופ טייקכעלקריוו

 רעשילרעטסיוא ןַא ןופ ליפעג יינ ַא ןעוועג זיא סע .טייקנדירפוצמוא ןוא

 .ןענופעג ךיז טָאה שטנעמ רעד רעכלעוו ןיא ,גנודמערפרַאֿפ

 (1914---1906 ןשיוװצ) טלגיּפשענּפָא ןעגנומיטש יד טָאה ןטסרָאלק םוצ

 -ךובגָאט ענייז ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,ןטעברַא עשיטירק עטקורדעג ענייז ןיא

 "נאפקעלא טסילַאבמיס-רעביירש רעשיסור רעד ,ווירב ןוא ןעגנונעכייצרַאפ

 גנומיטש יד , גנומיטש ענעגייא ןייז טפור רע .(1921--1880) קַאלב רעד

 סָאװ ,טײקנסַאלשטנַא ,טײקיצַארט ןַארַאפ זיא סע ."טעמוא ןרעטנומ ןופ

 סָאװ ,טײקמַאזױרג רעד ןופ גנובעלרעביא רעפיט ַא טימ ןעמַאזוצ טייג

 םעד ןיא זַא ,ליפעג ַא ךיוא רעבָא טקריו סע .טרעשַאב טָאה טייצ יד

 -טנַא ןופ ,דיירפ ןופ תוחוכ ענעגרַאברַאפ ןַארַאפ ןענייז ןיילַא ןשטנעמ

 ,קילג ןופ ןוא גנוקעלּפ

 ףוס עלַא ןענייז "םישזער רעשיטילַאּפ , ,"עיצקַאער , ,"עיצולַאװער ,

 טקריוװ סע ןוא טבעל סע .ןעגנוניישרעד עויטקעלָאק ןוא עלַאיצַאס ףוס לכ

 ,תוחוכ ןקעװֿפױא ןעמ ןעק םיא ןיא .דיחי רעד -- שטנעמ רעד רעבָא

 .ףיט ,ףיט ןטָאשרַאפ ןוא ןבָארגַאב ךָאנ ןענייז סָאװ

 טָאה ןעגנומיטש ןוא ןעגנובעלרעביא עכלעזַא ןופ טלעװ ַא ןיא (ב

 -ָאבמיס רעשיעּפָאריײא-ברעמ רעד ןדָאב ןרַאבטכורפ ַא ךיז רַאפ ןענופעג

 רעד וצ ןעמוקעג זיא רע .גנוטכיד רעד ןיא םזינַאיסערּפמיא ןוא םזיל

 גנולטימרַאפ רעד ךרוד -- רעבָא ללכב ,טקעריד ןה רוטַארעטיל רעשידיי

 "-עטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ תוכייש עטנעָאנ יד ,ןטעַאּפ עשיסור יד ןופ

 טרעהעג סָאװ ,טקַאפ ַא ןיוש זיא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןוא רוטַאר

 ןעק ןיקשוּפ רעדנַאסקעלַא .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ לטרעפ ןטשרע םוצ

 -עגפיונוצ ןייז .רעטכיד עקידרעטייוו יד רַאפ ּפיטָאטַארּפ ַא יװ ןעניד ָאד

 רוטלוק רעשַיעּפַאריײא-ברעמ ללכב ןוא רעשיזיוצנַארפ רעד טימ טייקנדנוב

 רָאנ סָאװ רַאפ ןוא .עמיטניא ןַא ןוא עטסקינייװעניא ןַא זיא גנוטכיד ןוא !

 -עטיל רעשילגנע רעקיטייצנייז רעד טימ ךיוא ? רעשיזיוצנַארפ רעד טימ

 | .ןדנוברַאפ ףיט ןעוועג רע זיא רוטַאר
 יד ןעװעג ןענייז סע טנַאקַאב ןוא טנעַאנ יװ ,קידרעוװקרעמ זיא סע

 עשיעּפָארײא-ברעמ עכלעזַא טימ ןטעָאּפ עשידיי רעקרַאי-וינ עּפורג
 רעיינ רעד .ערעדנַא ןוא עקליר ,לַאטשנַאמפַאה:-ןָאפ ,ןעלרעוו יװ ,רעביירש
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 -עפסקע עסיורג יד וצ םינּפ ןטימ טלעטשעג ךיז טָאה ןטעַאּפ עשידיי רוד
 רעשיעּפָארײא :ברעמ רעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,ןטנעמיר

 -עג ןוא טיײקטנעָאנ יד טקריוװעג טָאה קרַאטש סרעדנוזַאב .רוטַארעטיל

 ןטסינָאיסערּפמיא ןוא ןטסילָאבמיס-רעטכיד ענרעדָאמ יד טימ טייקנדנוב

 .עיזעַאּפ רעשיסור רעד ןיא
 ,גנומיטש ַא הפוקת:-סגנַאגרעביא רענעי ןיא טקריוועג ךיוא טָאה סע (ג

 ןפָא ןגָאזסױרַא לייוו ,קינייװ טדערעג טלָאמעד טָאה ןעמ רעכלעוו ןגעוו

 םעד ןגעקטנַא ןצנַאג ןיא ךיז ןלעטש טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רָאלק ןוא

 ,סעיצולָאװער יד ךָאנ ןעגנובעלרעביא ערעוװש יד טשרע ."טסייגטייצ,

 ןפַאשַאב ןבָאה ,גירקטלעוו ןטשרע םענופ ףוס םייב ןעמוקעג ןענייז עכלעוו

 .קנַאדעג ןשיגַארט םעד ןעמענוצפיוא טייקטיירג עסיוועג ַא

 טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,"םלוג רעד, עמַארד עשיטעַאּפ סקיווייל .ה
 עקידנעלפייווצרַאפ יד ןבױהעגסױרַא ןיוש טָאה ,1921--1917 ןרָאי יד ןיא

 ךיוא רַאנ ,גנוײרפַאב רָאנ טינ ןעגנערב ןענעק סעיצולָאװער זַא ,הבשחמ

 -ָאווער ןופ גנַאג םעניא .ויטקעלַאק ןרַאפ ןוא דיחי ןרָאפ הנכס עסיורג ַא
 רעד ;ןרעװ טדנעשעג טייהיירפ יד ךיוא ןעק ןשינעעשעג ערענַאיצול

 וצ ןשטנעמ ןופ גנַאג רעקיטכיל רעד ;טקירדַאב ןרעו ןעק שטנעמ
 רעד רָאנ .ןעגנושיוטנַא ןוא תונכס עסיורג ,תוריתס ךיוא טָאה גנויײרפַאב

 -נַאלעמ ןוא ערעטיב יד טנַאקעג טָאה ץרּפ .ל .י רעקידנגַאװ ןוא רעסיורג

 ;טרעדנוהרַאי רעזדנוא ןופ ביײהנָא םייב ןעגנערבסױרַא ןעקנַאדעג עשילַאכ

 -נַאדעג סעצרּפ ןופ עזַארפַארַאּפ ַא ןרַאומעמ ענייז ןיא טיג ןעזייר טהרבא
 ,טנַאסערעטניא זיא סע .רעפרַאש סױרַא ייז ןעמוק ןצרּפ ייב .גנַאג-ןעק
 ץרּפ .ל .י ."ןרעדלימ , טזומעג ןיבר ןייז ןופ גנורילומרָאפ יד טַאה ןעזייר זַא

 :ןבירשעג טָאה
 רעייא ןופ טָאז טינ טרעװ גיוא ןיימ .ךייא טימ זיא ץרַאה ןיימ ,

 קיטכעמ רעייא קידנרעה דימ טינ טרעװו רעוא ןיימ ; ןַאפ רעקידנעמַאלפ
 ןוא ,שטנעמ רעד ןייז ףרַאד טָאז ;ךייא טימ זיא ץרַאה ןיימ .גנַאזעג

 וצ ךיז רעביא ןבָאה ןוא ,ןייז רע זומ יירפ ןוא ...ןייז םיא ףרַאד קיטכיל

 .טעברַא ןייז ןוא ךיז רעביא ,ןפַאש
 רעייא ,טרָאװ יירפ רעייא ךייא ליוו סָאװ ,טסיופ יד טסייב ריא זַא ןוא

 טינ סע לָאז ןעמ ,לעק רעד ןיא ןצעזניירַא קירוצ טסעטָארּפ ןקידנענערב
 ןוא .ןייצ יד ןפרַאש ךייא לָאז רע ,טָאג ךיא טעב ;ךימ טיירפ --- ןרעה
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 ןיימ טייג ,ןסיירנייא סע טליוו ןוא םודס ןטלַא ןפיוא טרישרַאמ ריא ןעוו

 לופ ךימ טכַאמ ,ןגיז טזומ ריא זַא ,טייקרעכיז יד ןוא ; ךייא טימ המשנ

 ...ןייו רעטלַא יו ךימ טשיורַאב ןוא טמערַאװ ןוא

 ...ךָאד ןוא
 ,ענעגנּוװצַאב רַאפ ךימ קערש ךיא ,ךייא רַאפ דחּפ ךיא בָאה ךָאד ןוא,

 רעגניווצַאב רעדעי ןוא ,ןרעוו רעגניװצַאב ייז ןופ ןענעק סע .ןגיז סָאװ

 ."טסייג ןכעלשטנעמ ןגעק טקידניז

 :ױזַא ץרּפ טביירש רעטייוו

 .ךייא רַאפ ךימ טכרַאפ ךיא ,,
 ןייז ןדעי ןלייצסיוא ;ןרעװ עיטַארקַארויב יד ריא טנעק רעגיז סלָא

 -קעל יװ ,טעברַא ןייז ןטסעמוצּפָא ;שדקה ןיא טײלעמערָא רַאפ יװ ,ןסיב

 ןופ רעפַאשַאב םעד ןקיליטרַאפ טעװ ריא ןוא ,עגרָאטַאק רעד ףיוא סעיצ

 ןטסנייר םעד ןטישרַאּפ ןוא ,ןליוו ןכעלשטנעמ ןעיירפ םעד --- ןטלעװ עיינ
 ןגעק םענייא טלעטש סָאװ ,טּפַארק יד -- קילג ןכעלשטנעמ ןופ לַאװק

 ...רעטכעלשעג ןוא רעקלעפ ןגעק ,רעטנזיוט

 -רַאפ ,ןביירש טימ ,ןריטנעמַאלגער טימ ןעמונרַאפ ןייז טעװ ריא ןוא,

 געמ סע טפָא יװ ןוא ךיוה יו :ןביירשרָאפ טימ ...ןצַאש ןוא ןענעכייצ

 ,גוא ךעלשטנעמ ַא ןעז געמ סע טייוו יװ ,סלוּפ רעכעלשטנעמ ַא ןגָאלש

 טעװ סע ...ץרַאה עטקנעברַאפ סָאד ןבָאה געמ סע תומולח ַא רַאפ סָאװ ןוא

 ייסע םעד ןופ) ."ןרעגנוה ןלעװ ןלעז רָאנ ,ןייז טינ ןגָאמ רערעל ןייק

 ,("קערש ןוא גנונעפָאה,
 ךָאד זיא ץרּפ .ןקילב עזייב ןייק ןפרַאװ טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ןצרּפ ףיוא

 -בוט-םוי, סעצרּפ .ל .י .הדירמ ןוא עיצולָאװער קיטש ַא ןעוועג ןיילַא

 טגעלפ ןעמ סַאװ ,ףָאטשקורד רעטשרע רעד ןעוועג ןענייז "ךעלטעלב

 טָאה רע ןוא .רעטעברַא עשידיי ןופ ןטסערַא עשיטילָאּפ ייב ןעניפעג

 -עקסעטָארג יד רעטעברַא עשידיי ןופ ןייזטסּוװַאב םעניא טכַארבעגנײרַא

 שילָארָאמ טָאה רעצעמע ביוא ,ָאי ? "גייוש עשטנַאב, ןופ טלַאטשעג

 ,ורמוא ןייז ןקעדפיוא ןוא ןגָאזצסױרַא תובשחמ ענייז טכער ַא טַאהעג

 ,ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער ןופ גנַאג ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 ,ץרּפ .ל .י ןעוועג סָאד זיא
 תובשחמ יד ןוא ןעגנומיטש-גנולפייווצרַאפ יד ךיוא זַא ,ןייז ןעק סע

 ןשיװצ דָארג "לזדניא ,, ןַא ךיז רַאפ ןענופעג ןוא טבעלעג ּוװ ץעגרע ןבָאה
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 עכלעוו ,ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןופ רעביירש עשידיי ענעמוקעגרעבירַא יד

 1905 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה

 .1914 ןוא
 ןָאט וצ טָאה ,ןזייוװנַא רשפא ןעק ןעמ סָאװ ,העּפשה עטצעל יד (ד

 טינ .רוטַארעטיל רעדעי ןיא טייקרעדנוזַאב רעלענַאיגער ןופ טקַאפ ןטימ

 -רוטלוק ןופ טייקרעדנוזַאב יד ,טפַאשדנַאל יד ,טרָא סָאד רַאנ ,טייצ יד

 -ַאיּפ רעד .ןעגנוגעוװַאב עשירַארעטיל ןופ םוקפיוא ןפיוא טקריוו רעגייטש

 דיישרעטנוא םעד ףיוא ןזיװעגנָא ןיוש טָאה תובשחמ לעב רעקיטירק-רענ

 דנַאלסור-םורד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעביירש יד ןופ טימעג םעד ןיא

 רעדָא עטיל ןעוועג זיא םייה רעייז סָאװ ,רעביירש יד טימ ךיילגרַאפ ןיא

 ןֹופ רעקימַאטשּפָא ןַא בייל ינַאמ זיא "עגנוי, עּפורג רעד ןופ .ןלױּפ

 יד ;םוטנדיי ןשיליוּפ םוצ ןרעהעג ושָאטַאּפָא .י ,ױדנַאל ָאשז ;ענַיַארקוא

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,עינַאמעגעה עשיווטיל

 -עטיל רעטלַא ןַא ףיוא טציטשעג ךיז טָאה ,ערעדנַא ןוא ןענעזייר .א ךרוד

 טימ ,ןבעל טימ רוטַארעטיל ןדנוברַאפ טָאה סָאװ ,עיצידַארט רעשירַאר

 עלַאיצָאס יד ןרעסעברַאפ ןוא ןרימרָאפער וצ ווּורּפ ןטימ ןוא גנורעלקפיוא

 ןעזעג טָאה סָאװ ,תודיסח ןופ עיצידַארט יד זַא ,ןייז ןעק סע ,ןעגנוגנידַאב

 ןיא גנַאג םענדָאמ ןייז ,דיחי ַא יװ ,ןשטנעמ ןופ ןטײקטרעטנַאלּפרַאפ יד

 ,טקריוועג ָאד טָאה ,םישודיח ענייז ,ןבעל

 -ידניא ןופ ןכירטש עטלוב טַאה ,גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא םגה ,תודיסח

 "רעטסנרעדָאמ , עמַאס רעד ךות ןיא זיא יבר רעשידיסח רעד .םזילַאודיװ

 תוריתס יד ןופ ןסיוו םעד ,טײקנטלַאּפשעצ-חמשנ ןייז ךייש סָאװ ,שטנעמ

 ןמחנ 'ר טגָאזעג ךיז ןגעו טָאה טסיזמוא טינ ."ךיא , ןכעלשטנעמ ןיא

 ,ןגירק טיג רימ ןגעק לָאז ןעמ ,ןייז טלָאמעג סָאד ןַאק יו ,, : רעװַאלצַארב
 םיא ןיא זיא שטנעמ ןייא ןייק סָאװ ,געוו םעיינ ַא ןיא ייג ךיא דלַאב יו

 רעטלַא ןַא רעייז זיא סָאד םגה, :ןבעגוצ טגעלפ רע "7 ןעגנַאגעג טינ

 ,"רעיינ ַא רָאג רע זיא ןגעווטסעד ןופ ,געוו

 רעד ,טלעוו עקיזָאד יד טכיול וָאטַאנגיא דוד ןופ ןעגנופַאש יד ןיא

 ןוא רעלטעב ןביז יד ןופ ,תודיסח ןופ ןוא טלעוװ:השעמ ַא ןופ ףושיכ

 | .ו"ל יד ןופ

 ,העּפשה עלענָאיגער עסיוועג ַא ןענעקרענַא ךיוא רעבירעד זומ ןעמ

 ףיוא תודיסח ןופ גנוטיײרּפשרַאפ רעד טימ ןדנוברַאפ שירַאטסיה זיא סָאװ
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 זיא בייל ינַאמ ּוװ טָאטש יד ,ןישזעינ .עיצילַאג ןוא ןליופ ,ענִיַארקוא

 ַא ןעװעג טייצ ןייא ןיא זיא ,ןרָאװעג טעװעדָאהעגפיוא ןוא ןריובעג

 -עגּפָא טָאה ױדנַאל ַאשיז .ד"בח הטיש רעד ןופ ,תודיסח ןופ גנוטסעפ

 "סוחי רעטלַא ךס ַא טקעטשעג ךָאנ טָאה סע .םייבר תורוד ןופ טמַאטש

 רידַאנ השמ טגָאזעג סַאּפש ןיא םיא ןגעװ טָאה טסיזמוא טינ .םיא ןיא

 יז טכַאמ רע רָאנ ,רעדיל ענייפ עיינ טביירש  ױדנַאל ָאשיז,, : (1926)

 ,םיריבג עלעדייא ענעי ןופ זיא ױדנַאל ַאשיז ,שירַאװקיטנַא ,טלַא ןעזסיוא

 ."טלַא ןעזסיוא ןלָאז ייז ידכ ,ןכַאז עיינ ןשטיינקעצ סָאװ

 יד ןופ ןטָאש ןיא ,טנעניטנַאק םעיינ ַא ףיוא זַא ,ךעלגעמ זיא

 טקינייארַאפ תועּפשה עלַא יד ךיז ןבָאה ,קרָאי-וינ ןופ סרעצַארקנקלָאװ

 זיא סע עכלעוו ,רעביירש עגנוי עּפורג עשילרעטסיוא ענעי ןפַאשעג ןוא

 גנולקיװטנַא רעד ףױא העּפשה עסיורג ַאזַא ןבָאה וצ ןעוועג טרעשַאב

 ? גנוטכיד רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ

 עּפורג רעד ןופ רעביירש עקידנטיײידַאב-תמא יד ןענייז טייצ רעד טימ

 ,רענייא רעדעי .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןסקַאװעגנײרַא ."עגנוי

 עלופ ןייז ןעמוקַאב טָאה ,טנַאלַאט ןקיטפערק ןזיװעגסױרַא רָאנ טָאה סָאװ

 טיג עקַאט טליפעג "עגנוי , יד ךיז ןבָאה בײהנָא ןיא רעבָא ,גנונעקרענָא

 טקנעװשרַאפ רדסכ זיא סָאװ ,הכולמ-לזדניא ןַא -- "לזדניא,, ןַא יו רעמ

 יד ןעװעג ןענייז סָאד ,"םי, רעד .םי ןשימרוטש ןקימורַא ןופ ןרָאװעג

 רעד ןיא ןטיירטש יד ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ,ןעגנוגעוװַאב ערענַאיצולַאװער

 .טכַאמ ןוא ןעעדיא רַאפ גנוגעוװַאב

 סװַאטַאנגיא דוד ןעניישרעד סע ןעוו ,1915---1912 ןשיוװצ קרָאייוינ

 עלעוטקעלעטניא רעמ ַא ןיוש טגָאמרַאפ ,יןטפירש ג"א רעכיבלמַאז

 ןוא רוטַארעטיל , ןיא ,לשמל ,טקורד ווָאכָארָאב רעב .רעפסָאמטַא עשידיי

 -ַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ייןבעל

 וצ גנויצַאב יד .ןפַאש ןשירַארעטיל רעזדנוא ןופ סוחי םעד טזייוו רע .רוט

 ןַא טבײה ,רעגייטש-רוטלוק ַא ןוא עיצַאזיליויצ ַא וצ יװ ,עקירעמַא

 יד ןיא עטוג ןוא ענייש סָאד ךױא טעז ןעמ .עקיטסניג רעמ ַא ןרעוו

 -לַאװג רעד ןעגנוזַאב טרעװ סע ,דנַאל ןופ סעיצידַארט עשיטַארקַאמעד

 סָאװ טימ ,דיירפ ןוא ןבעל ךָאנ טשרוד ןוא טייקיטעט ,טעּפמיא רעקיד

 -עגרָאפ טרעװ סע יװ ,עקירעמַא .דנַאל עגנוי סָאד סיוא ךיז טנכייצ סע

 ךיוא ןױש טַָאה ,יָאבַאר .א ייב רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טלעטש
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 ןופ טייקיטומטוג רענערָאבעגנײא רעד ןופ סייוו ןוא גרעב ןוא "סיריירּפ ,

 -ץיווש ,רעזייה-טנעמענעט רָאנ רעמ טינ טײטַאב עקירעמַא ;"יקנעי,

 .טיונ-רעטעברַא ןופ גנולפייווצרַאפ ןוא ןקירבַאפ

 ךשמב .ןעעדיא ןופ גנוטפעהַאב ַא ןיוש טכוז ןעמ ןעוו ,טייצ ַא זיא סע

 עסיורג יד רעהַא ןרעדנַאװניײא ןעמונעג ןבָאה סע ןעװ ,רָאי 25 ןופ

 .טייקמערטסקע ןעוועג ןעעדיא עלא ןופ ןכייצ רעד זיא ,ןסַאמ עשידיי

 ןופ טייקכעלקריוו רעד טימ טרינָאמרַאה ןבָאה ןעעדיא יד רעקיניײיװ סָאװ

 ןוא שלַאפ ןעוועג זיא ןבעל סָאד ;ןעזעגסיוא ייז ןבָאה רעתמא ץלַא ,ןבעל

 םגה ,טרעהעגפיוא טינ טָאה רערעדנַאװניײא ןופ םָארטש רעד .םונהיג ַא

 רעלעירטסודניא רעיינ רעד ןופ טייקכעלקריוו רעד טימ שינעגעגַאב עדעי

 וצ ןריפ טזומעג רערעדנַאװניײא םעיינ םעד רַאפ טָאה טפַאשלעזעג

 .ןעגנושיוטנַא

 טימ "דנַאל םענעדלָאג, ַא ןופ םולח רעד ןרָאּפפיונוצ ךיז ןעק יו

 ןיא ,טיוג רערעטיב רעד ןוא לזדניא-ןרערט ַא ןופ טייקכעלקריוו רעד

 -נזיוט רעקילדנעצ רַאפ ? רעטעברַא עשידיי יד טבעלעג ןבָאה סע רעכלעוו

 םעד ןופ בורגלסעק רעד ןעגנולשעגנייא טָאה סע עכלעוו ,ןשטנעמ רעט

 סָאװ .גנוריסַאלקעד טײטַאב ןבעל עיינ סָאד טָאה ,קרָאי-וינ ןקידהמיא

 -עג זומ סָאװ ,ןגרַאמ רעד רָאנ ,טנייה רעד טינ ? טסיירט יד ןעוועג זיא

 סע סָאװ ,טייקיטכערעגמוא ןוא טיונ ,שינרעטַאמ רעד ןופ ןרעוװ ןריוב

 ןייק טינ .טפַאשלעזעג עלעַירטסודניא עקיטנייה יד רָאפ ךיז טימ טלעטש

 .םערטסקע ױזַא ןעוועג ןענייז ןעעדיא עלַא סָאװ ,רעדנּוװ

 -ָאסנַאק ןימ ַא ןופ סעצָארּפ ַא רָאפ רעבָא טמוק 1910 ןופ ןבױהעגנַא

 זַא ,וליפא ךיז ןגָאלקַאב רוד ןקידרעִירּפ ןופ רעקנעד ערעדנַא .גנורידיל

 וליפא ,ויטַאװרעסנַאק ךעלקערש ןיוש ןרָאװעג זיא עקירעמַא עשידיי יד

 ףוא 'ןטפירש/ סװָאטַאנגיא דוד ןיא ךלימ בקעי עז) "רענַאיצקַאער,

 .("טלעוו עיינ , יד ןיא ןרָאטנעמָאק סניגלַא .מ

 ,םעטָא םעד טייצ רעצרוק ַא ףיוא ּפָא טּפַאכ עקירעמַא עשידיי יד

 -נערבניירַא רעדיוו ןלעװ סָאװ ,ןעגנולסיירטפיוא עיינ ןעמוק ןלעװ דלַאב

 ןוא ןערב ןרענָאיצולָאװער ,ןביולג ןטסעפ ,ןעגנונעפָאה עסיורג ןעג

 -עשעג עקידמערוטש יד ןייז ןלעוװ סָאד .ןעגנושיוטנַא עיינ --- רעטעּפש

 -רעבָאטקַא יד -- ,טלעוװ רעטלַא רעד ןיא ןליּפשּפָא ךיז ןלעוו סָאװ ,ןשינע

 רעדיוו .עּפָאריײא-לטימ ןיא סעיצולָאװער יד ןוא דנַאלסור ןיא עיצולַאװער
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 סָאד םערָאװ ,םערטסקע ןוא טליטעצ ןרעוו עקירעמַא עשידיי יד טעװ
 ,םעד טימ טרעביפעג ןוא טבעלעג טָאה עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיי עצנַאג
 .םי טייז רענעי ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ

 יד ןעוועג זיא ,"עגנוי,, עּפורג יד ןענַאטשטנַא זיא סע ןעוו ,ןרָאי יד
 -עגייא רעד ןיא .גנוריזיליבַאטס רעלַאיצַאס ןוא רעקיטסיײג ןימ ַא ןופ טייצ
 עיינ יד זיא קידלזדניא:ךעלשּפיה ןעוועג זיא סָאװ ,טלעו רעשידיי רענ
 ,טקַאפ רעד ;ןעמַאנעפ רעשילרעטסיוא רענדָאמ ַא ןעוועג עּפורג-רעטכיד
 -עניא רעד טימ ןָאט וצ טַאהעג ךעלשּפיה טָאה ,ןעמוקעג ןענעז ייז סָאװ
 ןפיוא ןדיי יד ןופ גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןוא רעלערוטלוק רעטסקינייװ
 .טנעניטנַאק םעיינ

 הביבס רעייז ןיא 'יעגנוי,, יד (ג

 רעייז ףיוא טקוקעג ייז ןבָאה יו ?עגנוי יד ןעװעג ןענייז רע

 ? רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא תוחילש

 :בײהנַא עמַאס םייב ןפורעגנַא ייז טָאה ןיקוויר .ב רעקיטירק רעד

 ָאשיז ,בייל ינַאמ -- ןטטַאּפ ריפ וװ ,טלחכולמ-לזדניא עשיטעָאּפ סָאד טא,

 ,טרעפעבלַאז ןגיניק -- ןַאליד השמ םהרבא ןוא דנַאלזייא ןבואר ,ױדנַאל

 ."ריפ עבלעז יד -- ןענַאטרעטנוא ערעייז רַאפ ןטעַאּפ ריפ קידנבַאה

 זיא סע זַא ,רימ ןליפ ךָאד ןוא תונצל לסיב ַא זיא ,טנייה רימ ןסייוו ,סָאד

 -נָאק ענעבירשעגיטינ ריא טַאהעג טָאה עלהכולמי-לזדניא סָאד .תמא ןעוועג
 ןשיטעָאּפ םעיינ ַא ןוא ןרָאװעג טיהעגּפָא גנערטש זיא סָאװ ,עיצוטיטס

 רעד ןיא רעטסטבילַאב עמַאס רעד ןעוועג זיא בייל ינַאמ רָאנ ,סקעדָאק
 ןופ "עלהכולמ , עשיטעָאּפ סָאד ."ךלמ-ןב,, רעד ןעוועג זיא רע ."עלהכולמ ,

 לָאװק רעד ןענייז ןעגנומיטש ענייז ןוא טעַאּפ רעד :טרימַאלקַארּפ טָאה ריפ

 ןופ טייקידנעטשבלעז , יד טרימַאלקַארּפ ךיוא טָאה סע .,עיזעַאּפ רעדעי ןופ

 -ירק רעד ."טייקנייש ענעפַאשעג , ןוא "טייקיטכירפיוא,, ריא ,"גנוטכיד

 טנעקעג טכער טימ ןבייל ינַאמ ןגעוו 1917 ןיא טָאה גרעבנייטש חנ רעקיט

 .: ןביירש
 ...רעטכיד עייג ערעזדנוא ןשיווצ טעַאּפ רעטסטכע רעד זיא בייל ינַאמ ,

 ַאזַא סױרַא םיא ןופ טגניז סע .ענעטלַאהַאב סָאד ךיז טקעלּפטנַא םיא ןיא
 זיא'ס זַא ,טנעקרעד ןעמ ,ךעלכיײלגרַאפמוא זיא סָאװ ,ןח רעלעודיווידניא
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 ינַאמ .ןריבעג ןעמ טרעוו ױזַא ,ןכַאמ טינ ןעמ ןעק סָאד .טכַאמעג טינ

 ןיא טפיטרַאפ זדנוא ייב ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא זיא בייל
 .(1917 ,עקירעמַא גנוי ,גרעבנייטש חנ) "ךיא םענעגייא

 רעשידיי רעד ןיא טעטירָאטױא רעמ טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רעגינ .ש

 :טנכיײצַאב ױזַא עּפורג יד טָאה ,גרעבנייטש יו רוטַארעטיל

 יד ןופ ןַאּפש ןיא ןייג רעמ טלָאװעג טינ ןבָאה ("עגנוי יד,,) יז ,

 רעד ןעוועג ןיא גנוטכיד רעייז .ןויטָאמ עלַאנַאיצַאנ רעדָא עלַאיצַאס

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא טשרעהעג טָאה עכלעוו ,רענעי ןופ ךוּפיה

 רענעי ןיא ;"ןסָאמ יד וצ ןסַאג יד ןיא , ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו ,עיזעָאּפ

 טָאה ןעמ ,קיריל רעכעלנעזרעּפ ןייר ןופ ןטלַאהעג טינ ןעמ טָאה טייצ

 ,ןיסעל .א ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןוא המשנ יד ןעיײּפשסױא טנעקעג טינ סיוועג

 ןוא ,ןליפעג עשיריל ןייר ןופ ןרעו טּפַאכרַאפ ןַאד ךיוא ןגעלפ שאוהי

 לָאמ ןייא טינ ןענייז רעדילספמַאק ןוא עכעלטפַאשלעזעג ערעייז וליפא

 -ךיא ןענייז רעטפָא ךָאנ רעבָא ,ןשינעבעלרעביא עכעלנעזרעּפ ףיוא טיובעג
 .ןוויטַאמ עכעלרעגריב יד ןופ ןרָאװעג טרעיײלשרַאפ ןוא טלקנוטרַאפ ןכַאז

 "עגנוי, יד ןעמוקעג ןענייז .ללכ םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה טרַּפ רעד

 םעד ןגיובעגרעביא ,טלָאװער ןופ ןטייצ ןיא לָאמ עלַא יװ ,ןבָאה ןוא

 "ללכ ןײלַא ךיז טרעוװרַאפ ןבָאה ייז .טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןקעטש

 ןעוועג טכער טינ זיא ןטעָאּפ רוד ןרעטלע םעד ייב יװ ,ױזַא טקנוּפ ,עיזעָאּפ

 ."דיחי ןטימ ןבעגוצּפָא ךיז

 טימ טנכייצעגסיוא בייל ינַאמ ךיז טָאה אפוג "עגנוי,, יד ןשיווצ

 סיורג טייצ רענעי ןיא ןיוש ןפורעגסורַא ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשנגייא עכעלטע

 :טרעלקרעד ױזַא ותעשב סע טָאה ןיקוויר .ב ; גנורעדנּוװַאב

 עצנַאג ןייז טיג רע ,ןעמעלַא ייז ןופ רעקיצרַאהנּפָא זיא בייל ינַאמ,

 ,רעדיל עשיריל ענייז עלַא ןופ דלעה רעד זיא רע .טלַאטשעג עלופ ןוא

 ."ךיז ןגעוו השוב ןָא טלייצרעד רע

 : ןויער םעד סיוא טרעטיירב רעגינ .ש

 ..זומ רעטסקינייוועניא ןַא עיזעַאּפ-ךיא זיא (ןבייל ינַאמ) םיא .רַאפ,

 יד ןופ גנוטכיר רעד ,ןײלַא ךיז יירט ןבילבעג ןתמא רעד ןיא זיא רע

 ,"לגוסמ טינ עשיריל ץוח רעדיל ערעדנַא וצ זיא רע ."עגנוי ,

 ןוא ןעמוקעג ןענייז "עגנוי , יד ןופ ןטעַאּפ ריפ עטשרע יד ףליה וצ
 עלופטנַאלַאט עכלעזַא טכַאמעג רעקיטנַאק ןוא רעצנַאג ,רעלופ הביבס רעייז
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 השמ ,קיווייל .ה ,יָאֿבַאר .א ,װָאטַאנגיא דוד ,ושָאטַאּפָא .י יו רעביירש

 וצ טוװּורּפעג ייז ןבָאה ןעמַאוצ עלַא .רידַאנ השמ ןוא ןרעּפלַאה בייל

 זַא טשרע ;טימעג-סנבעל ַא ,רעפפָאמטַא עשירָארעטיל עיינ ַא ןפַאשַאב

 סָאװ ןיא ןעמ טעזרעד ,עיצקודָארּפ עשירַארעטיל רעייז ףיונוצ טמענ ןעמ

 .ןענַאטשַאב זיא גנורעדנע עסיורג יד

 -גיטש חנ טניישרעד 1917 םורַא ןעוו רָאלק סע טרעװ סרעדנוזַאב

 עיינ יד ןופ רעקיצנייא רעדעי ,"עקירעמַא גנוי,, : ןעייסע גנולמַאז סגרעב

 -ניארַאפ ןענעק וצ קיטרַאנגײא ןוא קיטפערק גונעג ןיוש זיא רעביירש

 ,טייקכעלטנגוי עקידרעּפָאה ַא סױרַא ןדעי ןופ טדער סע .ךיז טימ ןריגירט

 יז טכַארטַאב ןעמ ןעוו .טייקנרעדָאמ עטכע תמא ןַא ןוא טייקשירפ ַא

 ,ןעמ טליפרעד ,עילעּפַאק ַא יװ ,ןעמַאזוצ רקיעב רָאנ ,רעדנוזַאב רָאנ טינ

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןבױהנָא דלַאב ךיז טעװו הפוקת עיינ ַא זַא

 גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא הפוקת עטלַא ןַא ןַא ,ךיוא טליפרעד ןעמ

 ,ךיז טקע

 רעד ןוא רוד רערעטלע רעד ,ןטלעו ייווצ יד ןלעװ טייצ רעד טימ

 רעד ןופ סקנּפ םעד ןיא רָאנ רעבָא ,םולשב ןבעל ,רעביירש רוד רערעגניי

 טגנערב טייקכעלקריוו רעקידלַאב ,רעטנעָאנ רעד ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי

 ַא ,ליפעגטלעוו ןשילרעטסיוא םעיינ ַא ןײרַא רעביירש רוד רעיינ רעד

 טנפע סע .טייקטסיירד עקידרעּפָאה רעייז טקיטכערַאב סָאװ ,ליטס-סנבעל

 יד ,ןפַאש ןשירַארעטיל רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא געוו רעיינ ַא ךיז

 ,סעלעיעל .א ,ןײטשטַאלג בקעי י"ןטסיכיזניא} יד טימ ןעמַאזוצ יטגנויא

 רעשידיי רעד ןופ רעגערט יד ןרעוו ןלעװ טיװקלַא .ב ,ווָאקנימ .ב :נ

 ,סיוא טינרָאג טכַאמ סע .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא עעדיא-רוטַארעטיל
 ,ןבייל ינַאמ ןופ שרעדנַא סיוא טנורג ןופ ױזַא זיא רידַאנ השמ סָאװ

 ,וָאטַאנגיא דוד יװ ןטָאנקעג גייט רעדנַא ןַא ןופ רָאג זיא ושָאטַאּפָא

 טימ ייז ןלעטש ןעמַאזוצ .ןקינלָאר ןופ שרעדנַא זיא ןרעּפלַאה בייל השמ

 -ַארעטיל עשידיי עיינ יד ,טײקיטרַאנדיײשרַאּפ רעייז ןיא דָארג ,רָאפ ךיז

 | ,רעפסָאמטַא עשיר

 ןגעוו תונורכז וװָאטַאנגיא דוד ייס ,בייל ינַאמ ייס ןקורד 1945 רָאי ןיא

 ןעלקיטרַא יד ."עגנוי, יד עּפורג רעשירַארעטיל רעד ןופ תישארב םעד

 ,1945 לירּפַא ,קרָאי-ינ) "עכַאּפע, לַאנרושז םעד ןיא טקורדעג ןרעוו

 טלייצרעד בייל ינַאמ .(18 .מונ
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 טימ ןוא ּפעק ענעסיררַאפ טימ ,קידרקפה ,גנוי .עלַא רימ ןענייז טָא;

 ןיא ןוא רעמינּפ ענעפָא ערעזדנוא ףיוא רעבייהנָא ןופ הּפצוח רעשלגניי

 ןופ עטלצרַאװעגסױא .טלעוו ןקע עלַא ןופ ןעמוק רימ .דייר ערעזדנוא

 שזַאגַאב ַא טכַארבעג דרע רעיינ רעד ףיוא רימ ןבָאה ,ןעמייה ערעזדנוא

 ןרעו וצ תומולח עקיטכיל ןוא םיבתכ ךעלקעּפ ,רוטלוק רעשירַארעטיל ןופ

 -נָאמרעל ַא ,םכילע-םולש ַא ,ענייה ַא ,רעבַאלפ ַא ,ץרּפ ַא ,דלעפנעזָאר ַא

 | ,רעזנוצ ַא רעדַא ווָאט

 ייודַארב -טסיא ,רעטנעצ רעשירַארעטיל רעד זיא ייוװדַארב-טסיא ,

 -ַארעטיל ןענייז ָאד .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןענייז ַאד .ךיז וצ זדנוא טיצ

 ןייז סָאװ ,רעקיצנייא רעד .ָאד זיא דלעפנעזָאר סירָאמ .ןעעפַאק עשיר

 עלַא ןענייז ָאד ;ןעמייה עטלַא ערעזדנוא טכיירגרעד ןיוש טָאה ןעמָאנ

 ָאד .ןטפירשנכָאװ ןוא ןעגנוטייצ ןופ ןרָאטקַאדער ןוא רעביירש עשידיי

 ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןקורד סָאװ ,ןטעָאּפ ןוא ...רעביירש ןענייז

 ןטעָאּפ ,רעבײהנָא --- רימ ןענייז ָאד ןוא .טפירשנכָאװ ַא רעדָא גנוטייצ ַא

 | | ,רעביירש-עזָארּפ ןוא

 -טכיל , ןייז טרימַאלקעד דלעפנצזָאר סירָאמ .טנװָא רעשירַארעטיל ַא,

 טסַאה וד ןעוו טכַאנ יד וטסקנעדעג , : "עטריפרַאפ , ןייז ןוא "ןירעפיוקרַאפ

 -ַאב ןוא גנוי זיא םלוע רעד ,טקַאּפעג זיא לָאז רעד ."? ןרָאװשעג רימ

 ַאזַא ןופ זָאנ יד רענייא טמירק לָאז םעד ןזָאלרַאפ םייב ;טרעטסײג

 לָאּפ ייב טנעיילעג טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה רע .עיזעַאּפ רעשיטסַאבמָאב

 העטייווצ ַא ..."קיזומ ןייז ץלַא יו רעִירפ ףרַאד עיזעָאּפ ןיא , :ןעלרעוו

 טכַארט ןוא טעַאּפ ןסיורג םעד ףיוא קיטכיזרעפייא ןצרַאה ןיא ךיז ייב זיא

 טוג ױזַא זיא רע זַא ,טלעװ רעד ןזייוו ןיוש טעװ רע ,טרַאװ זַא ,ךיז ייב

 ןענייז רימ זַא ,ןליפ רעבײהנָא עגנוי יד ,עלַא רימ רעבָא ...דלעפנעזָאר יו

 סָאװ ,ייוודָארב-טסיא רעכעלרעדנּוװ רעד ףיוא ןרָאלרַאפ ןיוש קיּבייא ףיוא

 ,..טלעוו רעד ןופ ןפושיכ עלַא ךיז ןיא טָאה

 ךיז ןעילוט .ןטייווצ םעד רענייא רימ ןכוז ייוודַארב-טסיא ףיוא ןוא,

 ַא ,עּפורג רעד טימ רעד :טסקַאװ הנחמ רעזדנוא ןוא ,ןטייווצ םוצ רענייא
 -ַאב זיא זדנוא ןופ רענייא רעדעי רָאנ .עּפורג רעדנַא ןַא טימ רעטייווצ

 רע זַא ,ןײלַא ךיז ןיא ןוא רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןביולג ַא טימ ןטכיול

 ,ןעגנילק טעװ ןעמָאנ ןייז ןוא טעָאּפ רעטוג ַא רָאג ןרעוו טעוו

 לדנרעק סָאד טייזרַאפ זדנוא ןופ םענייא ןדעי ןיא ןיוש זיא לייוורעד,
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 ןוא ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעוויטימירפ-ךעלקערש רעד וצ לוטיב ןופ
 סָאװ ןזייוו וצ ךיז ןטסעמרַאפ רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ טסקַאװ לוטיב רעד

 ןוא .לונ ַא ןעוועג ןעמַאזוצ עלַא רימ ןענייז ןיײלַא ןוא ...ןענעק ןיילַא רימ

 ןבָאה ייז ןוא ,רעביירש ערעטלע יד טגערעגפיוא ךעלשּפיה ןבָאה רימ

 ."גנוטכַארַאפ טימ טקוקעג זדנוא ףיוא

 יד רעסיוא רעביירש עגנוי ערעדנַא קרָאי-וינ ןיא ןעוועג ןענייז סע

 -דַא .י ,טַאלבנזיור .ה ,ןירבָאק ,ל ןעמענ יד טנַאמרעד בייל ינַאמ ."עגנוי

 ,"טנגוי יד , ןייארַאפ ַא טנַאמרעד רע ,רעלטָאק .ש ןוא םינַאלס לאוי ,רעל

 רוטַארעטיל רעשידיי רענייש רעד רַאפ ןפַאש, ןעוועג זיא ליצ רעייז סָאװ

 | ."םייה עקידנעטשבלעז ַא
 זיא סע ןַא ,ךיז וצ שיטירק ליפ ױזַא ףיוא בייל ינַאמ זיא 1945 ןיא

 0 :טדער רע רעכלעוו טימ ,טיײקנפָא יד ןרעדנּוװַאב וצ שממ

 טימ רעביירש ערעטלע יד ןבָאה "טנגוי יד, ךעלטפעה ערעזדנוא,

 -עטַאר וצ ,טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ליצ רעד .טכַאלעגסױא טכער

 ןבָאה רימ סָאװ ,ערעזדנוא ןכַאז יד ןוא ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןעוו

 - .רעטכעלעג ןפורסורַא טזומעג ןבָאה ,ךעלטפעה יד ןיא טקורדעג
 סָאװ ,דיירפ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןרערט ןעמוק רימ ןוא ךַאל ךיא.,

 -עטיל רעזדנוא טציא ןענײשַאב ןרָאי ערעוש ןוא עגנַאל ןופ ףיול ןיא
 ."ןטפעה עשלגניי ענעי ןופ ןעמענ ךס ַא רוטַאר

 - / :רעטייװ טלייצרעד בייל ינַאמ
 ,זדנוא .ןןעוועג רימ ןענייז) .רעביירש-עזָארּפ ןייא ןוא ןטעָאּפ יירד

 -עלטסניק עכעלטייהנייא עטמיטשַאב .ַא טקינייארַאפ טָאה ,ןטעָאּפ יירד יד
 עיזעָאּפ רעזדנוא ןבייהרעד וצ --- ליצ רעקיבלעז רעד ןוא רוטלוק עשיר

 םעד ןעזעג ןװָאטַאנגיא דוד ןיא ןבָאה יירד רימ ןוא .טסנוק רענייר וצ

 ריפ ןופ עּפורג רעזדנוא ףיוא .רעביירש-עזַארּפ ערעגניי עלַא ןשיווצ טעַאּפ

 ."עגנוי , ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ לרוג רעד ןלַאפעגסיוא זיא

 טנכערעגניירַא ,רעקיטירק יד רַאפ שינעטער ַא ןעוועג זיא בייל ינַאמ
 ,ץרעמ /"טפנוקוצ,) רעגינ .ש טביירש .ןעניקוויר .ב ןוא ןרעגינ לאומש

1): 
 רָאנ טינ ,ןרעלקרעד ןענעק ייז זַא ,ןביולג עכלעוו (רעקיטירק} יד,

 -ניא םעד טָא רַאפ ןייטש ןזומ ,טעָאּפ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןקעדפיוא
 יז .שינעטער ַא רַאפ יװ (בייל ינַאמ) רעקיריל ערעזדנוא ןופ ןטסמיט
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 ןרעוװ לָאז רע דָארג זַא ,טריסַאּפ סע טָאה ױזַא יו ,ןגערפ ןיײלַא ךיז ןזומ

 רעקידנרעהוצ ךיז ןיילַא ךיז ,רענעסָאלשרַאפ ןיילַא ךיז ןיא ,רעליטש ַאזַא
 | ."רעגניז

 :ןבירשעג ,גנולדנַאהּפַא רעבלעז רעד ןיא ,םעד רַאפ טָאה רעגינ .ש

 ןופ ליפעג עטסקידנרעטיצ סָאד טרעטיצ רעדיל עטסעב סבייל ינַאמ ןיא;

 ."ןיילַא ךיז רַאפ הדוותמ ךיז זיא סָאװ ,המשנ ַא טצפיז ,רעקיריל םענייר ַא

 : רעקיטירק-הביבס יד ןופ לסיב ַא ּפָא טקזוח רעגינ .ש

 טגיל טלעװ סרעטכיד ַא וצ לסילש רעד זַא ,ןסייוו עכלעוו ,ענעי ,

 ;תוישק ןייק ןגערפ טינ ןלעװ ,ןשינעפיט ענעגרָאברַאפ ענעגייא עריא ןיא

 ץעגרע רָאנ ,קינייװעניא טינ םיא ןכוז וצ טניֹוװעג ןענייז סָאװ ,יד רעבָא

 ןלעװ ,הביבס רעטנַאקַאב-ליֹוװ רעד ןיא ,ןלעווש יד םורַא ,ןסיורד ןיא ּווװ

 ןַא ןסקַאװעגסױא סע זיא ױזַא יוװ ,ןייטשרַאפ ןענעק טינ ןוא ןרעדנּוװ ךיז

 רעלַאיצַאס , ַאזַא טימ ןשטנעמ ַא ןופ רעטכיד רעלעודיווידניא-םערטסקע

 זיא סָאװ ץלַא ,ךיז טכַאד .סבייל ינַאמ יו ?עילימ , ָאזַא טימ ,"עיפַארגָאיב

 -לעזעג ןוא עשימָאנָאקע עלַא ,ןָא ןרָאי-רעדניק יד ןופ ,םיא םורַא ןעוועג

 ַא ליומ ןיא ןלעטשנײרַא םיא טפרַאדעג ןבָאה ,ןדנעטשמוא עכעלטפַאש

 ,ףמַאק ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ןקעוו ,ןפור ,ןלַאש לָאז סָאװ ,רפוש ןקיטכעמ

 עשירַאטעלַארּפ, רעמ ַא טָאה רע ,ךיז טכַאד .עיצקַא רעשיטילַאּפ וצ

 ,רעװָאשװַאב ן{דוד} רעדָא ,טַאטשלעדע ןףסוי} יו גנובײרשַאב-סנבעל

 | ."ןיקסווטשטניוו ןופ טדערעגּפָא ןיוש

 -עטיל רעשידיי רעד רַאפ שינעטער ַא ןעוועג עקַאט זיא בייל ינַאמ
 ,קיטירק-רוטַאר

 ןטערטרַאֿפ-ןעפ (ד

 ןיא טצירקעגנייא ףיט ךיז טָאה בייל ינַאמ ןגנוי םענופ טלַאטשעג יד

 -רַאפ ןענייז רעביירש עשידיי קיניײװ ןגעוו .רעלטייצטימ ענייז ןופ ןורכז

 | ,ןטערטרַאּפ-ןעּפ עטנכייצעג-ןייפ ליפ ױזַא ןבילב

 רעטוג ַא ןעוועג בגא זיא סָאװ ,טַאלבנזױר .ה רעטכיד רעד טביירש

 סירָאמ ןופ ןכש ַא ןוא דניירפ ַא ךיוא ןוא ןבייל ינַאמ ןופ דניירפ

 : ןדלעפנעזַאר
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 ַא ,רעקנַאלש ַא -- (בייל ינַאמ) ןגיוא יד רַאפ רימ רע טייטש ,טָא,

 רעכלעוו ןיא ,טײקיצַארט ַא ,םינּפ קיצַארט-שילדימ ַא טימ רעמַאזגיױב

 ןגױא עיורג ךעלנירג יד .תומימת עקידוװענח ַאזַא טרָאפ ןגעלעג זיא'ס

 םעד ןיא ןוא ךיז ןיא טייקרעכיז-טינ ןימ ַא ,תוקפס סעּפע ןטלַאהַאב

 ןופ טיהרַאפ םיא טָאה יז ,טנידעג טוג םיא טָאה תוקפס יד ַא טָא ...םורַא

 זיא רע סָאװ ,סָאד ןרעװ ןופ ...טיוה רענעגייא ןייז ןופ ןעגנירּפשסױרַא

 ןיא טייקרעכיז-טינ יד .ןרעוו טנעקעג טינ רשפא טלָאװ ןוא ןעוועג טינ

 ןייֵלַא ךיז גנעה ,תועּפשה עדמערפ ןופ ךיז טיה :טנרָאװעג םיא טַאה ךיז

 -עג רעטנוא םינּפ ןייד טינ טלַאהַאב ,ןלַאדעמ-עקרעשטַאּפ ןייק ןָא טינ

 ,טסייג ןוא טסייטש וד יװ ,טסגָאמרַאפ וד סָאװ ,סָאד .סעקסַאמ :עטברַאפ

 ."טגלַאפעג ןוא ןעמונרַאפ גנונערָאװ יד טָאה רע .רתוהו יד זיא

 ,1947 ,לירּפַא -- ץרַאמ) ײעפַאּפע, לַאנרושז ןיא טָאה ווָאטַאנגיא דוד

 / :יֹוזַא ןבייל ינַאמ ןגעוו טלייצרעד (27 .מונ

 ביל עלַא םיא ןבַאה ןוא טנעקעג טוג עלַא ןבייל ינַאמ ןבָאה רימ,

 -גוזַאב ַא ןעװעג זיא סע ;טײקענזירּפָאק ןייז ףיוא טקוקעג טינ ,טַאהעג

 ןכורבסיוא ענזירּפַאק יד טא ןיא טייקידווענח עכעלנעמ-שירעבייוו ערעד

 ןייז ףיוא טליּפשעג ייברעד טָאה טייקטגערעגפיוא ענעדנוצעגנַא ןַא .ענייז

 ךיז ןבָאה ןגיוא עכעליורג ענייז רעביא ןעמערב יד .םינּפ קיטיוהלקנוט

 רע -- טגָאזעג יו ױזַא סעּפע טָאה סע .ןביוהעגפיוא טָא ,טזָאלעגּפַארַא

 ןגָאז רע זומ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא ,ייוו ךייא טוט רע זַא ,טסייוו

 ."תמא םעדי

 יקסװַאשרַאװ קחצי םינַאדװעסּפ ןרעטנוא קידנביירש סיוװעשַאב .י

 ןקורדנייא ענייז רעביא טיג (1956 ,רעבָאטקַא רעטס28 ,ײסטרעװרַאפ,)

 :ןרָאי עטצעל יד טנעקעג םיא .טָאה רע יװ ,ןבייל ינַאמ ןופ

 ענעי וצ טרעהעג טָאה בייל ינַאמ ..תורכיש ַא ןענעז רעטרעװ;

 ..ףיוא טינ לָאמ ןייק םיא ייב טרעה טרָאװ ןופ תורכש יד סָאװ ,רעטכיד

 ...טרַאוװ ןופ רוכיש ןוא עביל ןופ רוכיש לָאמ עלַא ןעוועג ןזיא} בייל ינַאמ

 ַא זַא גנונעפַאה רעקיצנייא רעד טימ טבעלעג ,ןגָאז ןעמ ןעק ,טָאה רע

 ,רעדנּוװ ַא רַאנ ...סיוא טזייל סָאװ ,רעדנּוװ ַא טינ ;ןעשעג לָאז רעדנּוװ

 .ןָא טדניצ ,טקיוװקרעד ,טּפַאכרַאפ סָאװ
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 טָאה ןטסקרַאטש םוצ רָאנ ,םוטעמוא רעדנּוװ טכוזעג טָאה בייל ינַאמ,

 ,וװ ץעגרע זַא ,טביולגעג טָאה רע ,טרָאװ ןופ רעדנּוװ ןפיוא טפָאהעג רע

 ןופ סעיצַאניבמָאק רעדַא רעטרעוו ךיז ןטלַאהַאב ,גנוצ ןייז רעטניה שממ

 ."סָאמסַאק ןצנַאג םעד ןכַאמ קיטכיל ןוא ןָאט ץילב ַא ןלעוװ סָאװ ,רעטרעוו

 1917 ,קרַאי-ינ ,"עקירעמַא גנויה קרעוו ןייז ןיא גרעבנייטש חנ

 : טביירש

 -יטש ענייז ןוא ,ןעגנומיטש רעטיול ןופ שטנעמ רעד זיא בייל ינַאמ,

 ,טדער ,ךייא טימ רע טגנערברַאפ טָא ,לענש רעייז ךיז ןטייב ןעגנומ

 עילַאכנַאלעמ עליטש ַא .קיטעמוא רע טרעװ דלַאב .ךעליירפ זיא ,טנעייל

 -דלימ עטרַאצ ַא ךיז טסיגעצ םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא טכיזעג ןייז טיצרַאפ

 ,טמולח'ס ןעוו דניק ַא ייב יװ ,ןּפיל ענייז ףיוא טייק

 טרעװ ,ןגייצרעביא לי ןוא טדער רע זַא ,לָאמ לייט טפערט סע,
 ..גנערטש גנוטלַאה ןייז ,עקידנדיינש ַא טרעו עמיטש ןייז ,שירענעמ רע

 קידנעטש ,טרָא ןפיוא ןציזנייא טינ רעמ ןעק רע .קַיורמוא דלַאב טרעוו רע

 קידנסיוו טינ ןיילַא ,ןפיול ליוו .טייצ ןייק טינ טָאה רע זַא ,םיא ךיז טכַאד

 סָאװ ,ורמוא ןקיביײיא ןַא ןופ ןעיײרפַאב ךיז ןלעװ טלָאװ רע יװ ...ןיהּווו

 זיולב טינ ןכַאז לָאמ עלַא טעז רע .רענָאיזיװ ַא זיא בייל ינַאמ .םיא ןיא זיא
 .גיוא ןכעלרעניא ןלעודיווידניא ןטימ רָאנ ,גיוא ןטעקַאנ ןטימ

 ,תמא .ןעגנומיטש עטסטרַאצ יד ןופ רעטכיד רעד זיא בייל ינַאמ,

 לייו ,הלעמ ַא רשפא זיא סָאד רעבָא ,רָאלק טינ ןענייז רעדיל ענייז

 .טפַאשגנוגערנַא עשילַאבמיס ,עשיטסַאטנַאפ יד טרעטשעצ טײקרַאלק

 ,טכירעגמוא סױרַא ץלַא טמוק םיא ייב ,ןיילַא ליפעג סָאד זיא בייל ינַאמ

 | ."ןסנַאינ ןופ רעטכיד רעד זיא רע ...טסּוװַאבמוא

 :זיא טרעדנּוװַאב ןבָאה עלַא סָאװ :ןגָאז ןעמ ןעק לכהיךס ןיא

 .טלַאטשעג עשיטעַאּפ יד ,שטנעמ רעד בייל ינַאמ

 ,קיווייל .ה ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןרָאי עטשרע יד ןופ דניירפ ןייז

 : (1953 רעבמעוװָאנ ,"טפנוקוצ ,,) ןבירשעג ױזַא םיא ןגעוו טָאה

 עקידנרעוו -דימ טינ ןייד ןוא ,טעַאּפ ןשידיי ןופ טלַאטשעג ןייד,

 ,טײקמערָא ןופ געט יד ןיא וליפא ,תומילש רעשירעטכיד ךָאנ טּפַאשקנעב

 -- ןייז-קנַארק ןופ ןוא טנלע ןופ ,גנוקידיײלַאב ןופ געט יד ןיא וליפא
 ."ַאד זיא יז ,זדנוא ןופ ּפַא טינ ךיז טוט טלַאטשעג ןייד
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 ִצ

 רעד ייב ןבייל ינַאמ טרעדליש סָאװ ,גנונעכייצרַאפ ערעגנעל ַא
 רעד ייב עקַאט רָאנ ,טעברַא רעשיטעָאּפ רעד ייב טינ דָארג ןוא טעברַא

 ןיא רימ ןעניפעג ,קרָאי-וינ ןיא ײרעּפעטש-ןשַאמַאק ןופ הכאלמ רעשיזיפ

 ; (1957 ,לירּפַא ,יטפנוקוצ,) טרַאּפַאּפַאר ןרהא רעטכיד םענופ תונורכז יד

 טעברַאעג טייצ ןייא ןיא ןבָאה ,וויטַארעּפַאַאק .ַא ,לקירבַאפ-ךיש ַא ןיא

 ,לַאגיס .י .י ןוא ןרעּפלַאה בייל השמ ,בייל ינַאמ :ןטעַאּפ עשידיי יירד

 : טלייצרעד טרָאּפָאּפַאר ןרהא

 ,ןינב ןטלַא ןַא סעּפע ןיא (ןבייל ינַאמ) םיא וצ ףױרַא ךיא םוק...,

 ךיא רעדייא .ּפערט עקידנעּפירקס ףיוא ,ןרָאדירָאק ערעטצניפ יד ךרוד

 טַאטשרַאװ ַא רַאפ סָאװ ,טסּוװעג ןיוש ךיא בָאה ,טנפעעג ריט יד בָאה

 עכיוה ןופ טניריבַאל ַא ...ןענישַאמ יד ןופ ךָאנ גנַאלק ןכָאנ -- זיא סָאד

 לקניוו ןיא טציז בייל ינַאמ ...ןענישַאמ ,ךיש-ןעיורפ טימ לופ ןלעטשעג

 -רַאפ-ןייפ יד .םיא טכײלַאב לּפמעל ַא ןופ ןייש יד .ןישַאמ רעכיוה ַא ייב

 טנעה יד .רעטלּפענקעצ ַא טציז בייל ינַאמ .ץרַאװש ןענייש ןקָאל עטמעק

 .טּפעטש ןישַאמ יד ןוא רעדעל ןצרַאװש ךעלקיטש ןטלַאה

 ערעטצניפ עכלעזַא ןיא ןבילקרַאפ ךיז ריא טָאה ןיהּווװ ,בייל ינַאמ ---

 ? תומוקמ
 ..עיצַארעּפָאָאק ַא ָאד ןענייז רימ ,ארומ טינ ןבָאה רימ --

 ? עיצַארעּפַאַאק ַא ,רָאג ױזַא ---
 ,לַאגיס .י .י רעטכיד רעד ייז ןשיווצ ,ןענישַאמ יד ייב ןציז רעּפעטש ריפ

 ינַאמ םיא טָאה ,ןצעזַאב וצ ךיז קרָאי-װינ ןייק ןעמוקעג טלָאמעד זיא רע

 .הכאלמ יד ןענרעל ןריבורּפ ןעמונעגפיוא בייל

 -ירטניארַאפ שטנעמ רעד ,שטנעמ ַא רימ וצ טנַאּפש סע יװ עז ךיא

 ,ךימ טריג

 .טסיזַאניּפש רעד --- ןושרג רעדורב ןיימ זיא סָאד --

 יד -- לכיימש ןגולק ַא טימ ןושרג טכַאל -- טוג זיא ןטעָאּפ יד ---

 ...ץלַא זיא דיל ַא זַא ,ןעניימ ןוא לגייפ יד יװ ןעגניז ...טוג זיא ןטעַאט

 ,רָאנ זיא טוג ןוא ; ביל ינַאמ טגָאז -- ץלַא זיא שטנעמ ַא 1 ץלַא --

 ..ךיז טגניז סע ןעוו
 טייטש ,רעטצנעפ דנילב ַא ןבעל ,טַאטשרַאװ ןופ טנורגרעטניה ןיא
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 ןלּפַאק יד ףױא ךיש יד ןַא טיצ רע .ןישַאמ רעכיוה ַא ייב שטנעמ ַא
 ,טעברַא רעד ןיא סעּפע טינ קיטנעק טייג .ןייא טלקעוושט ןישַאמ יד ןוא

 יו ,זָאנ ןיא שזַא טײגרַאפ סָאװ ,טרָאװלדיז ַא טימ סױרַא ךיז רע טּפַאכ
 -,,םס עלעכיור רעקנינירג ַא

 : טגָאז ןוא לכיימש ןלעה ַאזַא טימ בייל ינַאמ ךיז טלכיימשעצ

 ,טניימ בייל השמ שטָאכ ...טכַאמעג טינ דייר עבָארג ןָא ןרעוו ךיש -- |

 '* ,,ךייר עבָארג ןָא טכַאמעג טינ ךיוא ןרעוו רעדיל זַאי

 -ךיש ןיא סעומש ַא ןופ ןטנעמגַארפ ךיז טנַאמרעד טרַָאּפַאּפַאר ןרהא

 | ,טַאטשרַאװ

 : טדער בייל ינַאמ ,
 ןבייהרעד :טניימעג עלַא רימ ןבָאה סָאד ...טניימעג ךיא בָאה סָאד --

 םעד טפמעקַאב ױזַא רימ ןבָאה ,ריא טניימ ,סָאװ רַאפ ןוא !דיל ַא וצ ךיז

 !הלילח ? ןכַאזיּפָאש ןביירש רַאפ 1 ןדלעפנעזַאר סירָאמ --- טָאגּפָא ןטלַא

 טדער ןוא טדער רע ןוא !עיֹועַאּפ וצ ןכַאזיּפַאש יד ןבייהרעד טינ רַאפ

 -  ...טדעררַאפ ןוא

 -ליפ עכלעזַא -- טעברַא בייל ינַאמ יװ ןרָאװעג טקיצטנַא ןיב ךיא = =
 ןיא רעדעל םעניורב ךעלקיטש יד טלַאה ,ענעטכיולעגפיוא ,טנעה ערַאב

 ...ךַאז עקידעבעל ַא ןעמַאזוצ טפעה רע ןוא טבעלעג טלָאװ סָאד יװ ,טנעה יד

 ...טעמוד ןוא ןישַאמ רעד ייב לַאגיס .י .י טציז טייז רעקניל ןייז וצ

 סעּפע ןסױטשּפָא ןלעװ טלָאװ רע יו ,ןישַאמ רעד וצ רעגניפ יד טצרַאטש

 - .רעגניפ ַא ןסיײבּפַא םיא לי סָאװ ,עלהיח א

 טלָאוװ'ס יו ,רעגניפ ץיפש יד ןיא רעדעל ךעלקיטש יד טלַאה רע = |

 -טּפַאכ בייל ינַאמ ?סָאװ יצ ,ץרש ַא -- ךַאז עקידרעוװמוא ןַא ןעוועג

 .:ּפַא ךיז טפור ןוא קוק .ןיימ ףיוא

 ..ןענעק טינ לָאמ ןייק טעוװ רע ,עקילַאק ַא --

 טנעמָאמ ַא ןיא .עכָאלעמלַאב רעתמא רעד טינ בייל ינַאמ זיא ךַאד ןוא

 .ןעיורטרַאפ וצ טינ ךיז רע טמעש טייקדימ ןופ

 ךיא ...ךימ טּפעשרעד טעברַא יד יװ ,יוא ..טּפעשרעד רעוװ ךיא ---

 ,ָאלוקרעבוט ןופ ןברָאטשעג זיא עטַאט ןיימ ...טעּפמיא ןטימ רעמ טעברַא

 ..טּפעשרעד רעוװ ךיא יװ יוא ...ךיא ןֹוא
 טימ ,ךיש עטקידנערַאפ טינ יד ןוא !ךיׁש ,ךיש ,ַא ,ַא ...ַאזַא ּפָאש ַא
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 רעטבױטרַאפ ַא טימ רימ וצ ןעיירש ,ןלעטשעג יד ףיוא רעליימ ענעפַאי

 ."ןרעיױא עניימ ןיא ןעגנולקעצ רימ ךיז טָאה סע זַא ,טייקליטש

 גנוטלַאטשעגסיוא ענעגייא ןוא תועּפשה עדמערפ (ה

 "ייא ןופ ןטנַאטנעזערּפער- יד רַאפ ןטכַארטַאב רעשרַאּפ-רוטַארעטיל --

 לוַאּפ ,(1867--1821) רעלדַאב לרַאש רעטכיד יד םזילַאבמיס ןשיעּפַאר

 ןַאפ ַאגוה ,(1926--1875) עקליר .ַאירַאמ רענייר ,(1896--1844) ןעלרעוו
 ןוא ,(1921--1880) קַאלב רעדנַאטקעלַא ,(1929--1874) לַאטשנַאמּפַאה
 ןופ קרעוװ ייווצ סיוא רעבָא ןלייט ייז ; (1824--1873) ווָאּפוירב ירעלַאװ

 -ערעקרעביא ןַא ףיוא טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ .םענײמעגלַא ןַא

 .שטנעמ םענרעדָאמ ןופ קוקסנבעל ןוא דנַאטשוצ-טימעג םעד ןיא טינ

 :ןענישרעד ןענייז 1899 ןיא-
 רוטרַא ןוא ; (שטייד) ?תומולח ןופ עיצַאטערּפרעטניא , סדיורפ דנומגיז |

 עדייב ןופ ךות רעד .(שילגנע ןיא) "גנוטכיר עשיטסילַאבמיס יד, סנַאמייס

 עשיכיסּפ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,הנכסמ יד ןבײהוצסױרַא ןעוועג זיא קרעוו

 "קריוו רעקידנסיורד רעד טימ ןָאט וצ קיניײװ טָאה סָאװ ,טייקכעלקריוו

 - .טייקכעל

 רוטַארעטיל .רעשלעּפָארײא רעד ןיא םזילַאבמיס .ןופ גנוקריוװַאב ידי

 (1898--1842) עמרַאלַאמ טעַאּפ רעשיזיוצנַארפ רעד  ןעוו ןַא ךיז טבייה-

 -ירק ַא ןעוועג זיא סָאד .רעדיל ענייז טכעלטנפערַאפ 1875 רָאי ןיא טָאה

 טלָאמעד זיא קוק רעד .גנוטכיד רעשיעּפָארַײא רעד ןיא עכַאּפע עשיטי

 ,(1889) גנינוַארב טרעבָאר ,(1885) ַאגוה רָאטקיװ ןופ טיוט ןטימ זַא ,ןעוועג

 זיא * ןעלרעוו .טיוט ןעוועג ןיוש עיזעַאּפ יד זיא ,(1892) ןָאסינעט דערפלָא-

 ,רעטעּפש רָאי רַאּפ ַא עמרַאלַאמ ןוא .1896 ןיא ןברָאטשעג

 טָאה םזילַאבמיס ןופ גנוקריװַאב יד סָאװ ,עיינ סָאד ןעוועג זיא סָאװ

 : ? טכַארבעגנייֵרַא

 ה"ד טרַאװ ןכיוה ןגעק ,טייקידנסיורד ןגעק טלָאװער ַא לכ םדוק

 ןַא ,עיצידַארט רעשיטסילַאירעטַאמ רעד ןופ גנונעקײלּפָא ןַא ,קירָאטער

 "וּפַאב ןגעק ןוא עיזעָאּפ רעד ןיא גנובײרשַאב ןגעק טירטסױרַא רענעּפַא

 ,דיל ןופ םעטיר םעד ןכערב וצ גנוגיינ יד ןעוועג קרַאטש זיא'ס ;גנוצ

 !טרַאװ ןופ קיזומ ,קיזומ : טרעדַאפעג ןטסילַאבמיס יד ןבָאה רקיעב

19 



 -ַאמ ַא ,ךרד:הרומ ןייק יו טינ טלעטשעגרָאפ ייז ןבָאה טעָאּפ םעד
 ןשירעפעש ַא יװ רָאנ ,קילג םוצ געוו םעד ןזייוו ףרַאד סָאװ ,טסילַאר

 וצ ןכַאמ ךעלגעמ זדנוא רַאפ רע ןעק טימעג ןייז טימ סָאװ ,ןשטנעמ

 .ןבעל ןופ עטפנגרַאברַאפ ןוא עטסליטש סָאד ןרעהרעד
 סוניטָאלּפ רעקנעד םעד ףיוא ןפוררַאפ ךיז ןבָאה ןטסילַאבמיס יד

 ןטקַא ענעדיישרַאפ יד ןיא םערָאװ,, :ןבירשעג טָאה סָאװ ,(270---204)

 סעּפע רָאנ ,ןשטנעמ ןתמא םעד טינ רעמ רימ ןליפ ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ

 ןשטנעמ םער טדניברַאפ סע ;טניײװַאב ןוא טנַאמ סָאװ ,םענייז ןטַאש ַא

 ַא הדנוא רַאפ ןעניישרעד ןעק סַאװ ,טלעװ רעתמא ןַא טימ םעדָאפ ַא

 ."טטכירעגמוא ןוא עליטש ,טקידתודוס

 1851 רָאי ןיא טריפעג טָאה רע סָאװ ,ךובגָאט םעניא טָאה רעלדָאב

 : ןעגנונעכייצרַאפ עקידרעטייוו יד טכַאמעג

 ןופ טימעג ַא ,טײקלעניגירַא וצ געוו רעד --- טײקיצרַאהנּפָא עלופ ,

 "-רַאהסיד יו ױזַא ,טקעלעטניא ןרַאפ םענעגנַא זיא ןשיגַארט ןוא קסעטָארג

 ,רעיוא ןגולק ןרַאפ םענעגנָא ןענעז סעינַאמ

 ,דניק א ןעוועג ןיב ךיא טניז ןופ ...טײקמַאזנייא ןופ ליפעג ַא...,

 רעד זַא ,ליפעג ַא טשרעהַאב ךימ טָאה ,עילימַאפ ןיימ ףיוא טקוקעג טינ

 ,טינ ןקיילרַאפ ךיא ...טײקמַאזנייא רעקיביײא וצ טּפשמרַאפ ךימ טָאה לרוג
 ןרָאאטקַא יד ,טינ רעמ ,עדרעוו טגָאמרַאפ רוטַארעטיל עשיטַאמַארד יד זַא

 רעמ ןענייז עכלעוו ,סעקסַאמ ןגָארט ,ןצלָאטש ףיוא ןייג טפרַאדעג ןטלָאװ

 ,םינּפ עכעלשטנעמ סָאד יו ,לופסקורדסיוא
 רעד :טלעװ רעד ןופ רעטסייג עסיורג עתמא יד ןענייז יד רָאנ...

 סָאװ ,ןַאמ רעד ,דיל ןופ ןַאמ רעד -- רעגירק רעד ,רעטסירּפ רעד ,טעָאּפ

 יורטעג.. .ןברק ַא רַאפ ךיז טגנערב סָאװ ,ןַאמ רעד ,ןברק םעד טגנערב

 -עטסײגַאב ןייז טינ ,ץרַאה טוג ןייז טינ ,לכש ןייז טינ ,ןשטנעמ םעד טינ

 ,ןגָאז-תודע ןייז טינ ,גנור

 ןופ טייקיביא רעד טימ ןעקנָאשַאב ןיוש ןיײלַא זיא עעדיא עדעי..,

 ַא ןופ וליפא ,ןפַאשַאב זיא סָאװ ,םערָאפ עדעי .שטנעמ ַא יוװ יױזַא ,ןבעל

 ןופ קיגנעהּפָא טינ ןוא קידנעטשבלעז זיא םערָאפ .קיביײא זיא ,ןשטנעמ

 ךַארּפש רעזדנוא .ןלוקעלַאמ ןופ טלעטשעגפיונוצ טינ זיא סע ,עירעטַאמ

 יז גנוקריוז עשיגַאמ א ,ףושיכ ַא ןגָאמרַאֿפ טפירשעג ןוא
 -נַאװצ בײהנָא ןופ רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא םזילַאבמיס רעד
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 ןייז ,ןשלעּפַארײא-ברעמ םעד ןופ שרעדנַא זיא טרעדנוהרַאי ןטסקיצ
 רע זַא ,םליפ רעטכיד רעד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב דיישרעטנוא-טּפיוה

 -ייוועניא יד ;קלָאפ ןטימ טייקנדנובעגפיונוצ רעד ןַא ןייגַאב טינ ךיז ןעק

 ץעגרע טעװ ,עיזעָאּפ ןייז ןופ ןרעק עמַאס רעד ,רעטכיד ןופ טלעוו עטסקינ

 רעד .קלָאפ ןופ חוכ ןקידנבעלַאב םעד ןָא ןרעוו טרַאדעגנייא ןוא ןדייל

 ,חוכ רעד םיא ןיא ןלעפ טעװ סע ביוא ,ןקלעוורַאפ טעװ ןיילַא רעטכיד

 ,קלָאפ ןטימ ןסָאלשעג טָאה טעָאּפ רעד סָאװ ,דנוב םענופ טמַאטש סָאװ

 ,רעטכיד םעד ןעגנערבמוא ןליוו סָאװ ,יד ןוא ,גנושירפרעד זיא קלַאֿפ

 רעוו .(קָאלב רעדנַאסקעלַא) קלַאֿפ םוצ געוו םעד םיא רַאפ ןלעטשרַאפ

 םענענייא ןייז וצ געוו םעד םעד ךרוד טינ םיא ןלעטשרַאפ ייז יצ ,סייוו

 ןיא רקיעב רעבָא ןעניקשוּפ רַאפ ךָאנ רוטַארעטיל עשיסור יד ? "ךיא;

 ןופ עיצּפעצנָאק יד טלקיװטנַא טָאה ,ווָאטנַאמרעל ןוא ןיקשוּפ ןופ ןטייצ יד

 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא עעדיא יד זיא רעטעּפש ."טייקכעלמיטסקלָאּפ ,

 ,רעביירש עטסקידנטײדַאב יד

 ןשיזיוצנַארפ ןופ ןעעדיא יד ןכב ןענייז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא טקריװַאב ןעמוקעג גנוטכיד רענייר ןגעוו םזילַאבמיס

 ענעגייא יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד וצ .טנַאירַאװ ןשיסור םעד ןופ

 רעשיזנכשא רעקירָאיטנזױט ַא ןופ העּפשה יד ןוא טייקכעלקריוו עשידיי

 ,ןעמונעגכרוד ןדיי םענרעדָאמ םעד וליפַא טָאה סָאװ ,רוטלוק

 ַא ןשינעלגנַאר עטשרע ענייז ןיא רָאנ זיא רעטכיד רעשידיי רעד

 רימ ןעעז ןבייל ינַאמ ייב .טלעוו רעד ןופ רעטדמערפרַאפ ַא ןּוא דרומ

 רעביא ןכַאװ גנערטש זומ רע ;ןפַאש ןייז ןופ ןרָאי עויטַאמרָאפ יד ןיא סע

 רעביא ןוא עיזיו רעשיטעָאּפ ןייז ןופ טייקנייר ןוא טייקשיטנעטיוא רעד

 -עגייא ןַא ןופ רעפסָאמטַא יד גנוטכיד רעד ןיא ןטיהוצפיוא טייקיעפ ןייז

 ,טלעוו רענ
 ןופ ךיז ןעײרפַאב ,ךיז ןרעמַאלקנייא ,םוצמצ זיא דָאטעמ סבייל ינַאמ

 -רעוו-םיסנ ענעי ןכוזּפָא ,ןרָאפַאטעמ עלַאנַאב ,רעטרעו ענעשַארדעגסיוא

 ןופ טייקנגייא ןוא טייקרעדנוזַאב יד ןקירדסיוא ןלָאז רעכלעוו ,רעט

 .טלעוו ןייז
 עיינ רע טכוז ,םיברה תושר ַא ןענייז רעטרעוװ בור סָאד יו ,תויה

 -תבש ,ןעייוו-רעטניוו) רעטרעוװ ןופ גנורָאּפּפיױנוצ רעד ךרוד (א :ןטקעפע
 ,עיצַארעטילַא ה"ד ,גנַאלקרעדיװ ןוא גנַאלקּפָא רעייז ךרוד (ב ,(ןטעמוא
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 ןופ טײקטלּפַאט יד ןכוזּפָא ךרוד (ד ,םַארג ןופ טייקידשודיח רעד ךרוד (ג

 .ןשזַאמיא ענעגייא ןפַאשַאב ךרוד (ה ,ןטײטַאב

 ןלעװ ,גנוטכיד סבייל ינַאמ ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאד ױזַא יו

 ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ענייז ייר ַא ןופ זילַאנַא םעניא רעטעּפש ןעז רימ

 עויטַאמרָאפ יד ןיא רעטכיד םענופ ןעגנוכיירגרעד עשיטעַאּפ עלַא

 זיא סָאז ;רעביײרש ַא יו תושר ןייז ןיא דימת ףיוא ןיוש ןביילב ןרָאי

 .שינעטנעק ענעברָאװרעד ַא ,טפַאשרעטסיימ ןופ הגרדמ עטכיירגרעד ַא ןיוש

 ,בײהנָא עמַאס םייב טרָאװ ןשיטעַאּפ ןרָאפ ןָאטעגפיוא טָאה בייל ינַאמ סָאװ

 ןייז .רעינַאמ ןשירעביירש ןייז ןופ קיטסירעטקַארַאכ-טנורג ַא יװ טביילב

 ןרעו ןצענערג עגנע עריא ,ךיז טלקיװטנַא טלעו עקיטסייג ענעגייא

 עכעלשטנעמ ענעגייא ןייז ןעמוקוצייב חוכב זיא רעטכיד רעד ,ןעמונעצ

 / .,עיצידַארט רעשיקלָאפ רעד ןיא ןיײרַא טסקַאװ רע ןוא גנודמערפרַאפ

 םעד ,ןויטקעלַאק םעד ,"ךיא, ןרעסערג םענעי טעזרעד בייל ינַאמ

 טױל ןעק בייל ינַאמ .ןלעודיווידניא םעד רַאנ טינ ןוא ,ןשירָאטסיה-שידיי

 ןרענוד ןופ ,זַאטסקע ,םערוטש ןופ רעטכיד ןייק ןרעוו טינ ךות עמַאס ןייז

 | .טלעוו ןייז וצ טינ ןרעהעג ייז -- ןצילב ןוא
 רעד רעסיוא זַא ,זיא ,טמוק רעטכיד רעד ןכלעוו וצ ,ןײזטסּוװַאב רעד |

 עיסנעמיד יד ןַארַאפ ךָאנ זיא ,טבעל רע רעכלעוו ןיא ,חטש ןופ עיסנעמיד

 יז ;טדמערפרַאפ טינ ךיז רע טליפ ריא ןופ ;טייצ רעשירַאטסיה ןופ

 .טימעג ןייז ןיא ערָאלק ַא ןוא עקיטכיל ַא ףיוא טייג
 ---1799) ןיקשוּפ רעדנַאסקעלַא רעקיסַאלק עשיסור יד ןופ גנוקריוו יד

 טנָאמרעד בייל ינַאמ םגה ,(1841--1814) װָאטנָאמרעל לַיַאכימ ןוא (7

 ;ןריזיטערקנָאק ןוא ןענעכיײצנָא טינ ךיז טזָאל ,םיא ףיוא העּפשה רעייז

 -עָאּפ ןופ ןרעטסומ יוװ ,טנידעג ןבָאה ייז סָאװ ,טרּפ םעד ןיא רָאנ ןדייס

 גנוכיירגרעד עשיטעַאּפ עכיוה עדעי זיא לַאפ םעד ןיא ;תומילש רעשיט

 ערעדנַא עלַא ןופ ךיוא רַאנ ,(דלַאנרַא ויטעמ) ןבעל ןופ רַאנ טינ קיטירק ַא

 .קרעוו עשיטעָאּפ ענעפַאשעג
 רעביירש עשיסור עסיורג יד ןבָאה ןטעָאּפ עשידיי עגנוי רוד םעד ףיוא

 ילפ ןכיוה םעד ןזיוועג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ רקיעב ןקריוו טנעקעג

 עיזעָאּפ רעשיסור רעד ןופ רוטלוק עשיטעַאּפ יד ; םענרַאפ ןטייוו םעד ןוא

 גנורעבַארעד ןוא גנוכיירגרעד עסיורג ַא זיא טרעדנוהרַאי ןט19 ןטימ ןופ

 .עיזעָאּפ רעשלעּפַאריײא רעצנַאג רעד ןיא
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 -רָאפ טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןופ רָאנ טינ עיצַאנימלוק ַא זיא סָאד
 יו רעלטייצטימ .ןוא יקסווַאקושז ,ָאסָאנַאמָאל רעייגרַאפ יו טגָאמ

 ַא ,ַאגוה רָאטקיױװ ַא ןופ העּפשה יד דיוא רָאנ ,ןיקשויטַאב ,ווָאזַאמַארַאק

 ,ריּפסקעש ַא ,עטעג ַא ,עינעש ַא ,ןָאריײב דרָאל

 רעד יֹודנַאל ָאשיז ןוא ןבייל ינַאמ ייב ירמגל רעבָא טלעפ סע

 -ַאר ללכב ןוא ןװָאטנַאמרעל רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,םזינַאריײב

 רימ סָאװ ,איפנ ַא ףיוא יו רעטכיד ןפיוא קוק רעד טלעפ סע ; רעקיטנַאמ

 -נַארג , רעד ,טײקשינַאמעד רעד ןופ ָאטינרָאג זיא'ס .ןעניקשוּפ ייב ןפערט

 ֿבוצ טמוק סע סָאװ .עיזעָאּפ רעד ןיא לוש רעשיטנַאמָאר רעד ןופ "רעד

 ,לײװגנַאל ,טייקיורג ,טייקיטשינ יד זיא ,לשמל ,ױדנַאל ַאשיז ייב קורדפיוא

 רעלעדייא ןַא ןוא טייקניילק רעזדנוא ןופ טייקכעלדנעטשרַאפ"טינ יד

 .ןעמעלא םעד ףיוא ךיז ןשודיח ןופ ןַאט רעגולק-קיצַארט

 ןוא עיצַאנגיזער ןופ טימעג-יודנַאל ָאשיז סָאד טלעפ ןבייל ינַאמ ייב
 טמוק רעקיסַאלק עשיװַאלס יד וצ טײקטנעָאנ ןייז ; עילָאכנַאלעמ רעגולק

 "רעגרַאק רעד , ,"רָאנ רעד , :תישעמי-סעמעַאּפ ענייז ןיא קורדסיוא םוצ

 6 6 בי ,דנַא ןוא

 ,השעמ-סקלָאפ רעד וצ ךיז רע טדנעוו ,וָאטנַאמרעל ןוא ןיקשוּפ יו

 -שיטע ןסיוועג ַא וצ טמוק ןוא םערָאפ עשיטעַאּפ-שיריל עכיוה ַא ריא טיג
 ןייז ןעמַאצנייא ןוא ןשעל ןעק שטנעמ רעד ױזַא יו ,ריפסיוא ןשיפַאסַאליפ
 יי יי .רעױדַאב ןוא רעצ

 עכיוה ןייק טינ רעבָא ,ןַאט ןשיריל ןלעדייא ןַא טגָאמרַאפ בייל ינַאמ

 גנופַאש סניקשופ ןיא םזיטַאמַארד רעד .גנונַאּפש עשיטַאמַארד-שיטעַאּפ

 שירעריפרַאפ זיא'ס .קיכיסּפ ןייז ןופ טנענָאּפמָאק רעטסקינייװעניא ןָא זיא

 סבייל ינַאמ ןיא ןדייס ,העּפשה-ןיקשוּפ ַא "עגנוי, יד ייב ןעז וצ ןכב

 ייֵס ,ןיקשוּפ ייס סָאװ ,סָאד זיא עקידתופתושב סָאד .תוישעמ-סעמעָאּפ

 .  .קלָאפ םייב טסנוק-לייצרעד רעד ןופ ןעמונעג ןבָאה בייל ינַאמ
 יד ,םַאר יד ןיא רָאלקלַאפ םייב ןעמונעג טָאה בייל ינַאמ סָאװ

 -נעוו עשיטסיליטס ןוא ןוויטַאמ עשיטסירַאלקלַאפ .עסיוועג ,רעפסַאמטַא

 : .ןעננוד

 -רַאפ ןײלַא ךיז בייל ינַאמ 1945 רַאי ןיא טָאה קירוצ ףיוא קידנקוק-
 יד ןגעוו ןוא גנוקעלפטנַא רעשירעטכיד ןייז ןופ רוקמ םעד ןגעוו טרעלק
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 :ןבירשעג ױזַא טלָאמעד טָאה רע .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא סעיצידַארט
 ּוװ ? סעיצידַארט עכלעוו --- עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא סעיצידַארט,

 טירט עטשרע ערעייז ייב ןיוש ןבָאה רוד ןיימ ןופ ןטעָאּפ יד ? ייז ןענייז

 טלעטשעג ןבָאה ייז ןוא .עיזעָאּפ רעזדנוא ןופ סוחי םעד ןסיוו טלָאװעג

 עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא סעיצידַארט עכלעוו ןופ טירטסופ יד ןיא : עגַארפ יד

 עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא טרעטשינעג ןוא טכוזעג רימ ןבָאה ...? ןייג רימ ןלַאז

 זדנוא ןלָאז סָאװ ,סעיצידַארט ףיוא טיידנָא ןַא שטָאכ ,סנכייצ שטָאכ

 עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ ןוא ,ןטָאבעג רַאפ ןעניד

 -עגנייא ןייק ןוא ןרעטסומ עלַאעדיא ןייק ,סעיצידַארט ןייק ַאטינ ןענייז

 ןופ טסּױװעג ןבָאה רימ  .ןטיהּפָא ןזומ רימ סָאװ ,סעלומרָאפ עטלעטשעג
 ןופ ןײזטסּוװַאֿב רעד טגיל קלָאפ ַא ןופ עיזעָאּפ רעד ןיא זַא :ץעזעג םעד

 םעד טנעקרעד עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא עקַאט ןבָאה רימ ןוא .קלָאפ םעד

 ,"עכַאּפע,) ,"המכח ןייז ןוא ץרַאה ןייז ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןיײזטסּוװַאב

 .(קרָאי-וינ ,20 רעמונ ,1945 רעבמעצעד

 ךַארּפש עשיטעַאּפ יד (ו

 יז ןכַאמ ,ןרָאהניײא דוד ןבירשעג טָאה ,ךַארּפשסקלָאפ ַא ןלעדייא,

 זיא סע .ךַאז עטכייל ןייק טינ זיא ,טייקנייש ןופ טנעמורטסניא ןַא רַאפ

 -ַאב טָאג ןופ ,רעזייה עמערָא יד ןופ בייל ינַאמ ...ןטנַאילירב ןפיילש יו

 ןפָא ןגיױא טימ ,טרָאװ ןוא ברַאפ ,גנַאלק ןופ הנתמ רעד טימ ןעקנַאש

 ןכַאמ ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טנעקעג טָאה ,ןייש זיא סָאװ ,ץלַא רַאֿפ

 -סקלָאפ ערעדנַא סָאװ ,ןטסלדייא ןוא ןטסנייפ םעד רַאפ טנעמורטסניא ןַא

 רעטס22 ,"סטרעוורַאפ ,,) "םעד ףיוא ןטרַאװ טפרַאדעג גנַאל ןבָאה ןכַארּפש

 ,(1955 ,רעבָאטקַא

 ןייק ?וטפיוא רעכעלכַארּפש סבייל ינַאמ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 -יטירק-ןטסילַאמרָאפ יד טריפעגכרוד ןבָאה סָאד יװ ,גנושרַאפסיױא עיונעג

 ךָאד .טיג רימ ןגָאמרַאפ ,ןטעָאּפ עסיורג ערעייז עגונב דנַאלסור ןיא רעק

 -עפעש-טרָאװ סרעטכיד םענופ ןטנעמָאמ עסיוועג ןענעכייצנַא ךיז ןזָאל

 .טייקשיר

 ,קיגשטַאבַאט .א רעקיטירק רעד טביירש ,רעטכיד רעתמא רעד,
 סיוא ךיז טנכייצ ,רעײנַאב ַא יו טמוק סָאװ ,רעטכיד רעד סרעדנוזַאב
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 ,סניוזַא סעּפע רע טפַאש ,ןפַאש ןייז ןופ ּפַאסע ןדעי ףיוא סָאװ ,םעד טימ

 ."טפַאהרעטסומ ןוא טפַאהרעוד זיא סָאװ

 יִצ ,געוו-סגנולקיװטנַא ןַא ןַארַאפ זיא יצ ,ןגערפ רעבַא ךיז זומ ןעמ

 טגָאז ןילַא רעטכיד רעד ? ןפַאש סבייל ינַאמ ןיא ןּפַאטע ןַארַאפ ןענייז

 : קידנעייגייברַאפ וו ץעגרע ףיורעד תודע

 רעבָא ,בייל ינַאמ טביירש ,ןטעַאּפ ןריובעג ןטעַאּפ ןרעוו רשפא,

 ןוא .ןריובעג טינ ןרעו רעלטסניק עקיטרַאפ ,ןרעו ןעמ זומ רעלטסניק

 ןעו -- ןוא .רעלטסניק ךיוא רָאנ ,ןטעָאּפ רָאנ טינ ןעוועג ןענייז רימ

 ,ךַארּפש רעכעלרעדנּוװ רעזדנוא וצ ,ךַארּפש רעד וצ טפַאשביל יד טינ

 ,שדוק ןושל ןייק טינ ,קילײה טינ קלָאפ רעזדנוא ייב זיא סַאװ

 רעטוג ץנַאג ַא ןרעװ טנעקעג זדנוא ןופ רענייא רעדעי רשפא טלָאװ

 רעזדנוא ןיא רימ ןבָאה רעלטסניק-ןטעָאּפ יו... .וו"זַאא רָאטּפלוקס ,רעלַאמ

 סָאװ ןוא ןטיהוצּפָא סָאװ ,ןענרעל וצ סָאװ ןופ ןענופעג טינ טעמכ עיזעַאּפ

 ןיא םימותי יו רעבָא ןבָאה רימ .זדנוא רַאפ ןרעטסומ יװ ןביילקוצסיוא

 יד ייב טמערַאװעג ָאד ךיז ,םירג יו ןוא עשילרעטסיוא ,עיזעַאּפ רעזדנוא

 ןיא ןפרָאװעצ ןענייז סָאװ ,טייקשירעלטסניק ןופ ןצילבפיוא יד ,ןעקנופ

 רעלטסניק-ןטעָאּפ ןרָאװעג ןענייז רימ .ןטייצ עלַא ךרוד עיזעַאּפ רעזדנוא

 רעד ףיוא רעלטסניק-ןטעָאּפ רָאנ ,עיצידַארט רעשירעלטסניק רעשידיי ןָא

 עקַאט !טסנוק ןופ המכח יד טּפעשעג רימ ןבָאה ּוװ .ךַארּפש רעשידיי

 ."עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא ןצילבפיוא ענעטלעז ןיא ,קלָאפ רעזדנוא ייב

 גנוטכידיטלעוװ רעד ןופ העטשה רעד ןגעוו ךיוא טדער םייל ינַאמ
 .ןטעַאּפ עשידיי יד ףיוא

 יַאב ןענייז ןושל ןשיטעָאּפ סבייל ינַאמ ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ
 רשפא זיא רע .קינשטַאבַאט .א ןופ ןטעברַא עשיטירק יד קיטכיוו סרעדנוז
 רע ןביײל ינַאמ ןגעװ הֹּפ לעבש הרות א ןופ רעגערט רעקיצנייא רעד
 : ךיז טגערפ

 ַא ןופ טפַאשרעטסיימ רעד ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ,ןעמ טניימ סָאװ
 -לופ ַא ףױא ןפַאשַאב ןענעק סָאד ,ךיז טייטשרַאפ ,לכ"םדוק ? רעטכיד
 רעבָא זיא סע .טרָאװ סָאד --- םענייז טנעמורטסניא םעד ןפוא םענעמָאק
 זיא סע .טנעמורטסניא םעד ןשרעהַאב רָאנ טינ זיא סע .סָאד יו רעמ
 -ַאב רָאנ טינ טָאה בייל ינַאמ .טנעמורטסניא םעד ןפַאשַאב רעמ רשפא
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 -טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג ןיילַא זיא רַאנ ,טרָאװ עשידיי סָאד טשרעה
 .ךַארּפש רעשיטעַאּפ רעשידיי ןופ ,טרָאװ ןשידיי ןופ רעפַאש

 ךיז ןיא טָאה טרָאװ סבייל ינַאמ .ךיילג טינ רעבָא זיא טרַאװ וצ טרַאװ,

 ןרעדנוזַאב א ,טייקידוועליפנייפ ערעדנוזַאב ַא ,טייקלדייא ערעדנוזַאב ַא

 ,טרָאװ ןפיוא טכייל טינ לָאמ ןייק רעבָא זיא רעטסײמטרָאװ רעד .ףושיכ

 שירעביילקסיוא ,טרָאװ ןפיוא גרַאק ,טרָאװ ןפיוא רעווש זיא רע ,טרעקרַאפ

 -ןערשַאב ןיא .טצונ רע יו רעטרעוװ רעמ טריקַארברַאפ רע ,טרָאװ ןפיוא

 -ַאב רעד טָא ןיא ,בײלקּפָא םעד טָא ןיא .רעטסיימ רעד זיא גנוק

 ןשיטעַאּפ םענופ רעטרעוו ליפ ױזַא ןריקַארברַאפ םעד טָא ןיא ,גנוקנערש
 ןוא רעלעדייא , רעד ןיא ןַאטרַאפ ןייז םעד טָא ןיא ,םיא זיב רַאלובַאקָאװ

 טָאטשנַא טרָאװ ןכיורבעג םעניא ,םוצמצ-טרָאװ ןופ ?טעברַא רערעווש

 רעשיטעַאּפ סבייל ינַאמ ןופ דוס םוצ לסילש רעד טגיל -- רעטרעוו

 | .טפַאשרעטסיימ

 ייב יו לופ ױזַא טינ הרוש ענלצנייא יד זיא טעַאּפ םוש ןייק ייב,

 סָאװ יז ,הרוש יד ןפיילשסיוא רעמ סָאװ טבערטשעג טָאה רע ,ןבייל ינַאמ

 | ,טײקזַאוטריװ-בליז טימ ,גנומיטש טימ ,ליפעג טימ ןדָאלנָא רעמ

 רעטיינשרַאפ גַא יינש ןיא קיאיינש

 .יינש םענופ ריד וצ ןענייוו

 סע זַא ,טרַאװ סָאד ןרעטסיימ ןוא ןעמיוצ וצ טבערטשעג טָאה רע,

 ןעגניז זיולב רַאנ ,ךיוה וצ ןדער טינ וליפַא רַאנ ,ןעיירש טינ רָאנ טינ לָאז
 : ןלָאמ ןוא

 ,לגילפ ןיימ טָאה טכיירגרעד טינ ןוז רעד וצ

 ,טלַארטשעג רעבָא ךיא בָאה לַארטש ריא ןיא

 --- לגיּפש ַא ןופ טכיל ןיא יװ דרע רעד ףיוא

 .טלַאטשעג ןיימ טצירקרַאפ צעגרע ףיוא יא

 רעטכיד סקינשטַאבַאט .ַא ןיא רעיונעג ,"לָאשגָאװ, לַאנרושז ןטיול טריטיצ)

 | ,(1965 ,גנוטכיד ןוא
 םעד ,קינזיױלק ןקילָאמַא םעד ,םכחידימלת םעד ןעניסעיל םהרבא ייב
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 .ףעשיעבעלפ ַא סױרַא לָאמ וצ ךיז טסייר ,השודק ןופ רעטכיד םעד ,ןדמל

 םעד טליטשעגנייא ןוא טשרעהַאב ןצנַאג ןיא טינ טָאה זיולק יד .ןָאט

 ןופ רענַאשז םעד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ סע ןעמ טליפ סרעדנוזַאב .קרַאמ

 טשרע ןוא ,גנוטכיד ןייז ןיא ןטלעז ,ןביירש טרַא .ןשיטסיטעלפמַאּפ ןייז

 20 7 .עריטַאס טביירש רע ןעוו טלַאמעד

 :ּפרַאש יד טדער דלעפנעזָאר סירָאמ טעַאּפ-רעדיינש םעד ייב

 -רַאהנּפָא ,עטסָארּפ ,עטנוזעג יד ,ןזייא ןוא רעש ןֹופ שינרעטיב ןוא טייק

 .עינָאריא עזייב לָאמ וצ ןוא עקיצ
 ןצנַאג ןיא ,רעטױל ןצנַאג ןיא ,יירפ ןצנַאג ןיא זיא בייל ינַאמ

 זיא געװ רעשירעביירש ןייז .רעגייטש ןשיעבעלּפ ןופ טקיניירעגסױא

 ,קלָאפ סָאד ,קלָאפ יא בייל ינַאמ .רעטנורַא לָאמ ןייק ןוא ףױרַא רָאנ

 רעדילגיוו יד ןיא תוטשּפ רעקידיירפ ,רעקיצרַאה טימ זדנוא וצ טגניז סָאװ

 יד ןיא המכח רעפייר טימ טדער סָאװ ,קלָאפ סָאד ,רעדילעביל ןוא

 םולח רעזדנוא טמולח סַאװ ,קלָאפ סָאד ; ןשינעגָאז ןוא ךעלטרעוו עגולק

 .ןטכישעג ןיא תוישעמ ענייז ןיא

 רעד ןופ ןטפַאשנגיא עטכע ענעי טגָאמרַאפ גנוטכיד סבייל ינַאמ

 ,סיזירק ןופ ןרָאי עטלפייווצרַאפ עמַאס יד ןיא ןבָאה סָאװ .,לעזסקלָאּפ

 זַא ,גנונעפָאה ַא ןשטנעמ ןבעגעג עיצּפורָאק רעלַאיצַאס .ןוא עיצקַאער

 עלַא ךַאנ ןעק רע .ןרעוװ ןברָאדרַאפ ןצנַאג ןיא טינ ןעק שטנעמ ןימ .רעד

 .תמא טימ לופ ,ןייר ,רעטיול ןייטשפיוא קירוצ גנוקירעדינרעד ןופ תוּפוקת

 ןייז טינ לָאז רע טריטלַאזקע יו ,דיחי םוש ןייק ןעק קלָאפ םעד ןָא

 : | .ןפַאש טינ ןוא ןבעל טינ

 -טכַאמעג ןייק ,זרעפ סבייל ינַאמ ןיא תולדג םוש ןייק ָאטינ זיא סע

 ןקילייה ַא רַאפ סױרַא טינ ךיז טלעטש רע ;לעטשנָא םוש ןייק ןוא טייק

 ,רסומ ןופ ץמש ןייק ָאטינ ;(ןבעל עכעלשטנעמ סָאד רַאנ זיא קילייה)

 .תווינע רעטכַאמעג ןופ תולדג יד ךיוא ַאטינ ,ןדייל ןופ תואמזוג ענייק

 זַא ןגָאז לכה ךס ןיא ןעמ זומ תוהמ ןשיטעַאֿפ סבייל ינַאמ ןגעוו

 ןוא ןרעהרעד רימ סָאװ ,טייקליטש יד רשפא זיא טײקרַאטש עתמא ןייז

 ןופ טײקטמיטשַאבטינ ןוא טײקרָאלקמוא יד זיא טײקרַאלק ןייז ; ןליפרעד

 | ,ןליפעג עכעלשטנעמ

 טזייו רעטכיד רעד סָאװ ,זיא עיזעַאּפ סבייל ינַאמ ןופ תמא רעד
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 יא == ריירפ ןייז .ןרעוו ןופ ןוא ןדייל ןופ ,ןבעל ןופ רעדנּוװ םעד זדנוא

 !רעיױרט ןופ טייקנייש יד

 רעדנַא ןַא ןעמוקַאב טפָא רעטרעוו ןבייל ינַאמ ייב ןבָאה טסיזמוא טינ

 ,קידוװעעז טניימ י"דנילב,, ,טייקסטוג לָאמ וצ טסייה "טייקנייש, : שטייט

 .ןבעל ןופ טייקלופ יד טײטַאב ײטניוו;

 ןוא טקרעמַאב עבט עשיבייל ינַאמ יד ןבָאה "ןטעָאּפ-רעדירב,, יד

 "יל רעשידיי רעד ןופ רערעכױצַאב ןוא רערעביוצ רעד :ןפורעגנָא םיא

 .(קיווייל .ה) רוטַארעט

 ִצ

 טזומעג טָאה רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןטעָאּפ עשידיי רֹוד רעצנַאג ַא

 -רַאפ ןוא אנוש ןטסקינייװעניא ןַא ןגעק שינעלגנַאר עסיורג יד ןייגכרוד

 -רַא:טרָאװ ,םזילַאטנעמיטנעס ,קירָאטער :גנוטכיד רעטכע ןופ רעברַאד

 ןוא םולשב ןעגנַאגעגכרוד לגנַארעג ןרעװש םעד זיא שאוהי .קיטנעמַאנ

 עטנכײצעגּפָא ףרַאש ייווצ ןַארַאפ ןענייז סע .טײנַאב ןצנַאג ןיא ךיז

 רעד ןיא ןטָארעג טינרָאג זיא ענייא ןוא ןבעל סעשאוהי ןיא תופוקת

 ,לַאטנעמיטנעס-שיטנַאמָאר גנוטכיד סעשאוהי זיא ביײהנָא ןיא .רעטייווצ

 טרעוו גנוטכיד ןייז .ןעגנוריצַאב ןוא ןצוּפ עכעלכַארּפש טימ ןדָאלעגנָא

 .רעשיקלָאפ ךיוא אלימב ,רעטכע ןוא רעשיכנת ,רעקידמוצמצ רעטעּפש

 םעגייר וצ םזילַאטנעמיטנעס ןופ ןעוועג זיא געוו סדלעפנעזָאר סירָאמ

 יד ןענייז סעירָאגעטַאק עדיב ןופ קרעוװ עשיּפיט ייווצ יד .םזיריל

 יד ןוא "ןירעפיוקרַאפ-טכיל יד , ג"א עדַאלַאב-ןסַאג עלַאטנעמיטנעסילַאנַאּב

 ."עלעגניי ןיימ ,, עמעָאּפ

 רעטסקינייװעניא ןייז זַא ,טסּוװעג טייצ ןייא ןיא טָאה בייל ינַאמ ךיוא

 ,יירשעגייוו רעכױה רעד רָאנ טינ ןייז וצ לגוסמ זיא רעברַאדרַאפ

 "רָאפ רעסיז רעד רָאנ ,ןעמוקייב טנעקעג רעטכיד ַא יװ רע טָאה סָאד

 טושּפ ןוא רָאלק טלייצרעד בייל ינַאמ .םזילַאטנעמיטנעס רעקידנברַאד
 םעד ךיז ןיא ןעמוקוצייב ןעוועג חוכב זיא םייל ינַאמ .לגנַארעג םעד ןגעוו

 ךרוד ,טייקטיישרַאפ רעקידוועליפש רעפסיועג א ךרוד םזילַאטנעמיטנעפ

 עקילַאמוצ סנעמעלַא רעזדנוא) "טייקניילק, ןייז ןגעוו תמא םעד ןלייצרעד
 זיא ביל ינַאמ !עינַאריא רעלעדייא רעליטש ַא ךרוד ןוא (טייקניילק
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 טסייר סָאװ ,טייקרעטכינ ַא ךרוד ךיוא םזילַאטנעמיטנעס םעד ןעמוקעגייב

 ןלופ רעטכיד ןרַאפ זיא טלעװ יד .רעביוצ ןשיטעָאּפ ןדעי ןופ ךרוד ךיז

 טיײלגַאב טייקכעלקריוו רַאפ שוח רעניד ַא רָאנ ,"יולב ןוא יולב  טימ

 .םיא רעביא טכַאװ ןוא לָאמ עלַא רעטכיד םעד
 ?ןטסילַאבמיס עשיעּפָארײא יד ייב טלַאטשעג-רעטכיד יד זיא סָאװ

 גנוטכיד רעשיטסינַאיסערּפמיא --- רעשיטסילַאבמיס רעד ןיא רעטכיד רעד

 רעדו ןיא ןטסילַאבמיס יד .ףשפמ ַא ,רערעביוצ ַא רָאנ ,איבנ ןייק טינ זיא

 -רעביוצ רעד ןופ ןרעיילש עלעקנוט יד ּפָארַא ןעמענ רוטַארעטיל רעשידיי
 ,דָאנעג ןוא טכיל ,טייקיטכיל ןופ גנודנעוו ַא ריא ןביג ןוא טלַאטשעג

 ןוא זייב ןופ סעירָאגעטַאק קלָאפ ןיא ןענייז "ףשכמ , ,"ןַאמרעביוצ ,

 םזילָאבמיס םעד .ןרַאנ רעדָא ןדָאש ןעוט סָאװ ,םיאורב ןופ ,טייקירעדינ

 ןייטשרַאפ וצ עימעכלַא ןימ ַא טרעוו עיזעַאּפ ,רערעביוצ ןטוג םוצ טגנערב

 רַאװ ,ןייז-טינ ןוא ןייז ןשיװצ ןצענערג  עכעלרעפעג ענעי ןקעדפיוא ןוא

 .?טּפַאשנרייל ןוא ןבעל ,םולח ןוא

 -ָאבמיס ןשיעּפַארײא ןֹופ ןטרָאג ןיא ןעִילב "זייב ןופ ןעמולב יד,

 רעזדנוא ןופ ,ןעגנוריּפש עכעלשטנעמ ןופ עיסנעמיד עיינ ַא ןזייוו ןוא םזיל

 לָאמ וצ ייז ןרעוװ גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא ,טייקכעלשטנעמ רעקיכות

 ."סטוג ןופ ןעמולב , ןיא טלדנַאװרַאפ

 רעשידיי רעד ןיא ןקריו וצ טרעשַאב ןייז טעוװו םזילָאבמיס םעד

 :ןלוש עקידתוריתס לָאמ טּפָא ערעדנַא ײלרעלַא טימ טרָאּפעג רוטַארעטיל

 ,םזיַאכרַא-םזילַאכמיס ,םזיציסַאלק-םזילַאבמיס  ,םזילַארוטַאנ-םזילַאבמיס

 "םוילַאבמיפס ןוא םוילַאוטקעלעטניא-םוילַאבמיס ,םזילַאער-םזילַאבמיפ

 .םזיטנַאמַָאר

 ץרּפ .ל .י ייב .יינ סיוכרוד טינ זיא רערעביוצ ןופ טלַאטשעג יד

 שידיי ַא ןיא טמוק ןוא רעכַאמ-ןצנוק ַא רַאפ איבנה והילא ךיז טלעטשרַאפ

 רע סָאװ ,ןצנוק יד זַא ,סיוא רעטעּפש ןעניפעג ןדיי .חסּפ-ברע לטעטש

 בוט-םוי רַאפ טרַאה רָאנ ,ףושיכ םתס רעדָא ןצנוק טינ ןענייז ,טזייוו

 רעד ןיא ןוא ןבעל ןיא ךַאז "עכעלריטַאנ , ַא ןענייז םיסינ .םיסינ ייז ןרעוו

 טלָאװ םיסינ ןָא .לעודיווידניא ןה ,ןעמונעג שירָאטסיה ןה ןדיי ןופ קיכיסּפ

 ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ תורוד ןופ ךשמב קלָאפ סָאד ןוא דיחי רעשידיי רעד

 ,םויק ַא ןבָאה ןוא ןבעלכרוד טנעקעג טינרַאג תופידר

 סע ?סנ ףירגַאב רעד קלָאפ ןופ שינעדנעטשרַאפ רעד ןיא זיא סָאװ
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 ענרעזייא יד ץוחמ ,עבטה ךרד םעד ץוחמ רוטקנוינַאק עקיטסניג יד זיא

 ףליה וצ טכירעגמוא טמוק סָאװ ,טייקידנעוװטיונ רעכעלנייוועג ןופ ןצעזעג

 ,ריא ךרוד רַאנ ,רוטַאנ רעד ןגעק טינ ,םיסינ יד ,ןטעברַא יז ;ןשטנעמ םעד

 קיכיסּפ רעד ןיא ןעוועג ןענייז םיסִינ .גנַאג ריא קידנטייב רָאנ עגר ַא ףיוא

 טקעלּפטנַא לָאמ טפָא .טייקידנעוװטיונ ערעכעה יד תורוד ןוא תורוד ןופ

 רעד  ןופ גנַאג ןכעלריטַאנ"שינ ,ןקידמיסינ םעד ןיא .אקווד החגשה יד ךיז

 ? שרעדנַא ןייז ןעק יוו .עיצַאוטיס

 רָאּפ ַא רָאנ זיא .עיפַאסַאליפ עשיטסיוויטיזַאּפ-שיטסילַאנַאיצַאר יד |

 רעד ןוא .עיפָאזַאליפ- סיזירק רעד וצ ןרעהעג םיסינ .טלַא רָאי טרעדנוה

 טסּוװעג ןבָאה ןדיי ;רעקלעפ עטלַא עלַא ןופ טעטילַאטנעמ- עפַארטסַאטַאק

 . ,עיצַאזיליוויצ עשלעּפָאריײא עגנוי יד יו רעגנעל םעד ןופ

 עמעהַָאב עשירעטכיד יד (6

 ,לעודיווידניא ױזַא ןעװעג זיא סָאװ ,גנוטכיד עשיריל סבייל ינַאמ

 םעד ,טפַאשקנעב ,עביל ןופ ןוויִטָאמ יד טבעלעגפיוא קירוצ טָאה סַאװ

 -כיד .ַא ןופ עדנעגעל יד ןפַאשעג טָאה ,עביל ןופ ןדייל יד ; ,עביל ןופ רעצ

 עשירעפעש .ךס ַא ןופ ךירטש ַא זיא ?טיײקשימעהָאב , .עמעהַאב-רעט

 -רוטַאינימ ַא ןעוועג זיא הביבס עשירַארעטיל עשידיי עצנַאג יד .ןשטנעמ

 ןופ בײהנַא םָעד רימ ןעעז ןענַאמַאר סמכילע-םולש ןיא ןיוש ; עמעהָאב

 יד, ןיא ןוא "ייװװָאלַאס עלעסַאי , ןיא ,לשמל ,עמעהַאב רעשידיי רעד

 -ָארב ,םיררושמ  ,םירמז-ילכ טרָאד ןפערט רימ ."ןרעטש עקידנעשזדנַאלב

 ןענייז ןסערעטניא עשיטסיטרַא ןוא ןרעדנַאװ רעייז בילוצ ;רעגניז רעד

 ערענָאיצולָאװער יד ךיוא ,טכיש-עמעהָאב ַא ןופ בַײהנָא ןימ ַא ןיוש ייז

 -עג ןתמא רעד ןיא ןענייז עדייב .עמעהַאב ריא ןפַאשַאב טָאה גנוגעװַאב

 טגירק "טיײקשירַאטנוב , .רערעדנַא רעד וצ ענייא טנעַאנ רעייז ןענַאטש
 -טסניק-שיטעָאּפ ןיא לָאמ ַא ןוא ערענָאיצולָאװער ןיא לָאמ ַא קורדסיוא ןַא
 : ,םישעמ עשירעל

 יד ,עקידנסיורד יד סָאװ ,ךירטש ַא זיא "םזיליהינ,, ןופ ךירטש רעד

 ךיִז ןעניפעג תמאב .וצ ריא ןביירש ,עמעהָאב רעד ץוחמ טייל "עבשוימ,

 ןליפ סָאװ ,תומשנ עטסיירטעג ןוא עטסנבעגעגרעביא יד עמעהָאב רעד ןיא
 -שטגעמ ןִוִפ תובישח יד ,ןבעל ןופ טייקלופטרעוו רעד רַאפ תוירחא יד
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 ןענייז סָאד .קלָאפ ןופ ןוא דיחי ןופ טכער סָאד ןוא ,ןרעגַאב עכעל

 עיצַאזיליוויצ יד ןוא טפַאשלעזעג יד סָאװ ,ןטייק עלַא ןגעק ןלעבער יד
 ןטערט סָאװ ,יד ןענייז "ןעמעהַאב, יד ;ןשטנעמ ןפיוא ןָא ןעוט ןיילַא

 ןסערעטניא עשימָאנָאקע ןוא עשיטילַאּפ סנעמעוו ,ןעמעלַא ןגעק סױרַא

 ןיא תוחוכ עשיכיסּפ יד ןופ גנוכַאװפיוא עלופ יד ןזָאלרעד טינ ןליװ

 -יורפעגנייא ןַא ןופ םירמוש יד ןַארַאפ ןענייז הביבס רעדעי ןיא .ןשטנעמ

 .טפַאשלעזעג רעטעװַאקרַאפ-זייא ןיא רענער

 -ךרַאגנַאװַא ןַא רַאפ ךיז טימ ןלעטש ,רעפמעק עלַאיצָאס ,רעלטסניק

 יד ןוא ןסָאמ עלענַאיצנעװנַאק יד זייווכעלסיב ןעלסיירטעצ סָאװ ,טכיש

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ טיײקענשטעטַאטס עטשרמולכ

 -רַאפ יז ,טסייה סָאד ;טלעוװ ַא ךיוא רעבָא זיא טלעװיזדרַאגנַאװַא יד

 ןיב ןופ ןעגנויצַאב יד טמיטשַאב סָאװ ,קיטע ןופ סקעדַאק ריא טגָאמ

 .סוואל עריא ךיוא טגָאמרַאפ יז ,ורבחל םדא

 ןעז ןעמ זומ ,"עגנוי יד , ,רעטכיד עּפורג רעד ןופ טלָאװער םעד ןיא

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ תודימ עלענָאיצנעװנַאק יד ןגעק דנַאטשפיוא ןימ ַא

 עדעי .קיגַאל רענעּפמורשעגנייא ריא ,ןטכַארט ןפוא ןטפייטשרַאפ ריא ןגעק

 -שרעדנַא יד ןגעק ךיז ןצישַאב וצ רעצנַאּפ ַא טפַאשַאב טפַאשלעזעג

 רקיעב טנוב ַאזַא טלָאװ טפַאשלעזעג רעשיעּפָארײא רעד ןיא .עקידנטכַארט

 עריא ,תועיבצ ריא ,טפַאשלעזעג רעכעלרעגריב רעד ןגעק טדנעוועג ןעוועג

 עטקינייארַאפ יד ןיא .טײקשינַאטירוּפ ריא ןוא סעקדנַארַאּפ עשלַאפ

 רעשידיי רעד ןיא זיא ,גירקטלעוו ןטשרע ןרַאפ ןופ טייצ רעד ןיא ,ןטַאטש

 ןבָאה סָאװ יד ;עשירַאטעלַארּפ ַא רקיעב ןעוועג טפַאשלעזעג יד עקירעמַא

 עריא ,טפנוקוצ רעד ןופ "ןענובירט , יד ןעוועג ןענייז עדנערג יד טריפעג

 ,רערעטסײגַאב ןוא ןרעינישזניא ,רעקידיירּפ ,רערינַאלּפ

 ןעוועג הביבס רערענָאיצולָאװער רעקיזָאד רעד ןיא ןענייז "עגנוי , יד

 -ייֵלּפַא ,רעניינרַאפ יד ןופ רעניינרַאפ ןעוועג ןענייז ייז ,עטדמערפרַאפ יד

 ,גנוננעקיײלּפָא רעטסכעה רעד ןופ רענעק

 עסיוועג ןקרעמַאב וצ חוכב ןעװעג ייז ןענייז "עטדמערפרַאפ , יו

 ךַָאנ טשרע .טקרעמַאב טינ ותעשב ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןתמא עלַאיצָאס

 יד :ןעז רימ ןענעק הפוקת רערענָאיצולָאװער ַא ןופ ןרָאי רעקילדנעצ

 וצ ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא ךָאנ וליפא ,טפַאשלעזעג רעדעי ןופ עבט

 -יפ ןרעװ וצ ןוא ןרוטַאנ עשירַאטנוב יד ןקירדרעד וצ ,ןעמיוצ ןפַאשַאב
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 ריא לָאֿמ ֹוצ טפַאשַאב טפַאשלעזעג ערענַאיצולַאװער עדעי .שירעטסיל

 .ךופיה ןדרוסבַא

 -טלעוו םעד ןוא לַארָאמ יד זיא סָאד ,טקרעמַאב רימ ןבָאה סעּפע ךָאנ

 טנוב ןשיטילַאּפ ןוא ןלַאיצַאס ַא ןיא ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ ןופ םענַאב

 "טינ רעשיגַארט רעייז זיא סָאד :טּפַאשלעזעג רעטלעטשעגנייא רעד ןגעק

 ןייז ףיא רעלטסניק םענופ טכער יד ןוא טסנוק ןופ עבט יד ןייטשרַאפ

 ,טייהיירפ רעשידיחי רענעגייא

 -ַאכ ןַא ןשטנעמ , ןטנענַאּפַא עשיטילַאּפ ערעייז ןָא ןפור "עגנוי , יד

 .אמזוג ַא ןעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סָאד ."עביל ןָא ,טפַארק ןַא ,רעטקַאר

 ןגנערטש ַא טַאהעג "עגגוי יד , ןבָאה עּפורג רענעגייא רעייז רַאפ ,ךיז רַאפ

 .ןפַאש ןשירעלטסניק רעייז ךייש סָאװ רקיעב ,ריפפיוא ןופ סקעדָאק

 טייצ ןייז ןוא רעטכיד רעד (ח

 ןרענָאיצולָאװער םענופ טשרעהַאב ןעוועג טינ זיא גנוטכיד סבייל ינַאמ

 טקריוועג בייל ינַאמ טָאה ,רעביירש ַא ןוא שטנעמ ַא יװ ,ךָאד ,טסייגטייצ

 -גגעק ןוא גנוקריוו יד ןוא עיצידַארט רעשירַארעטיל ַא ןופ םַאר ַא ןיא

 ,ןריטנעמוקָאד ןוא ןכוזּפָא ךיז טזָאל גנוקריוו

 יד ןעמעוו ןגעק רעטכיד יד ןופ גנוקריוו יד ןליפ ךיז טזָאל טשרע וצ

 ןַארַאפ זיא ןבייל ינַאמ ןופ רעדיל לייט ןיא .ןטָארטעגסױרַא ןענייז ?עגנוי;

 -- רעײגרַאפ ענייז ןופ סעיצידַארט עשיטעַאּפ עטלַא טימ ךיז ןליּפש ןימ ַא

 ,עטוג ,רעדיל-רעטעברַא שוריפב טגָאמרַאפ בייל ינַאמ .ןטעַאּפ עלַאיצַאס יד

 זיא סע .ןעמונעגכרוד רעיורט ןופ ליפעג םעניד-ןיד ַא טימ ,עכעלטנרַא

 רימ ןכלעוו וצ ,גנַאג ןרעווש םענטעמַאה םענופ רוּפש ןייק ייז ןיא ָאטינ

 רעד ףיוא ,, סבייל ינַאמ רעגייטש ַא .זיא דיל-רעטעברַא ןַא .טניווװעג ןענייז

 דיל ןכרוד .(88 'ז ,סנייא דנַאב ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל) "וינעווע רעטפניפ

 ,ןדנוטש ,לַאנגיס ,קַאלג-טנװַא :רעטרעװ סטַאטשלעדע דוד ּפָא ןעגנילק

 ןופ עיצידַארט רעד טימ בייל ינַאמ ךיז טפעהַאב םעד ךרוד .ןדנווװ ,קנַארק

 -ןרַאֿפשנַא רָאנ ,ריא ןופ ךיז ןצענערגוצּפָא טינ ,גנוטכיד-רעטעברַא רעד

 ןבָאה ןטַאטשלעדע ןופ רעדיל יד לייוו ,סעיצַאיצַאסַא עריא ףיוא ךיז קיד

 ןוא ,ןעקנּוװנָא ענלצנייא רָאנ ןענייז רעטרעוו יד .טקריוװעג ןוא טבעלעג

 יד ,למערעווילג ַא ןופ למעלפ סָאד יו ױזַא ,טכירעגמוא ייז טליפרעד ריא

192 



 עשיבייל ינַאמ יד זיא סָאד ,ענעגייא ןַא סיוכרוד זיא רעפסַאמטָא עצנַאג

 -ייועניא יד סָאװ זיא ןמיס ריא .רעדנּוװװ-בלַאה ןוא רָאװ:-בלַאה ןופ טלעוו

 ,טלעוו עלַאער יד ,עקידנסיורד יד ןוא ןשטנעמ ןופ טלעוו-המשנ עטסקינ

 ןוא טכיל ;ןסַאּפ-םעדעפ עניד עטרילָאקליפ טימ ןענוּפשעגכרוד יװ ןרעוו

 -עגפיוא רעד ןוא ןבעל ןופ תמא ,גנורעמעד ןוא טייקכעלקריוו ,ןטָאש

 .ףיונוצ ךיז ןשימ רעדנּוװ רעביא רעדנּוװ רענעטכיול

 -רעטעברַא עשידיי יד ןעוועג זיא סע טקריװַאב יו ןסיוו ףרַאד ןעמ

 יו ןוא רעטכיד עשירַאטעלַארּפ יד ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא הביבס

 ןשזַאמיא עפעילער-קרַאטש יד ןופ ןעוועג זיא גנוטכיד עשידיי יד טקריװַאב

 ןענייז רעטכיד עלַאיצַאס יד .ןרעװַאשװָאב ףסוי ןוא ןטַאטשלעדע דוד ןופ

 ןענייז רעפמעק יוװ רעבָא ,עיצקיד רעשיטעָאּפ רעייז ןיא שידָאמטלַא ןעוועג

 .טייצ רעיינ ַא ןופ רעגָאזנָא יד ןוא לגייפ-םערוטש יד ןעוועג ךָאד ייז

 רעדיל סעמעװ ?ןבעל ןפיוא העּפשה ַאזַא טגָאמרַאפ גנוטכיד טָאה ןעוו

 לָאמ טפָא ןוא ,תוסיפת ןופ סערַאנ ףיוא ןעגנוזעג סייה ױזַא ןעמ טָאה

 ןעמ סָאװ ,רענַאיצולָאװער ַא טײלגַאב טָאה ןעמ ןעוו טמורבעגוצ רָאנ

 ןרעוװ סָאװ ,רעטרעוו ןַארַאפ ןענייז סע ? עיצוקעזקע וצ טריפעג םיא טָאה

 םישעמ ןוא טייקיורג יד ןקיליײײה ןענעק סָאװ ,ןעגנופַאש ןוא ,ןלַאבמיס

 ןענעק סָאװ ,םישעמ ןוא ןבעל ןיא ןסיזירק ןַארַאפ ןענייז סע ןוא .ןבעל ןופ

 .ןביוהרעד ייז ןוא טייקיורג רעייז ןשיוּפָא ןוא רעטרעוו ןקיליײה

 ,רעפסָאמטַא ענעגייא ןייז ןפַאשעג טָאה ,רעטכיד ַא יװ ,בייל ינַאמ

 רעד ןופ ךיוא רעטרעוו-לגיצ עקיצנייא ןעמונעג רע טָאה ּוװ ץעגרע רַאנ

 ץלַא טמוק סָאד .ןצענערגּפָא טלָאװעג ךיז טָאה רע רעכלעוו ןופ ,טלעוו

 ,1920 רָאי ןזיב דָאירעּפ םעד ןיא רַאפ

 ןבירשעג קיטכיר רעייז טָאה ןבייל ינַאמ ייב וויטָאמ ןלָאיצַאס ןגעוו

 : רעגנַאמ קיציא
 רעד ןיא וויטַאמ רעלענַאיצידַארט .ַא זיא זויטַאמ רעלַאיצַאס רעד,

 -ייֵל רע ,טרעקרַאפ .סיוא טשינ םיא טדיימ בייל ינַאמ .עיזעַאּפ רעשידיי

 ...םיא טביוהרעד ,םיא טרעט

 בייל ינַאמ ןָא טבייה ,"טייקנייש ליפ ױזַא ָאד זיא עמערַא רעזייה ןיא,

 טגָאזעג טלָאװ דלעפנעזַאר סירָאמ .רעדיל ענייש רַאג זיב ענייז ןופ סנייא

 -גוזעג טלָאװ ןעזייר םהרבא ;"ןרָאצ ליפ ױזַא ָאד זיא עמערַא רעזייה ןיא ,
 ןטלָאװ עדייב ןוא ,"טייקסטוג ליפ ױזַא ָאד זיא עמערַא רעזייה ןיא,, ןעג
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 ןשיטעטסע ןַא טײקמערַא רעד טיג בייל ינַאמ .תמא ןשיטעַאּפ ַא טגָאזעג

 ינַאמ .תמא לָאמ ַא רעדיוו ןוא ,וטפיוא רעיינ ַא זיא "טייקנייש , .טקעּפסַא

 : טקעדטנַא יז טָאה בייל

 ,ןליוק ערַאד יד ןופ רעייפ ןטלַא סעד ייב ןוא

 ,ןגיובנלע ףיוא טנעלעג ּפעק ןשיט יד םורַָא

 ...ןלייצרעד דרעב עטלַא ןוא ,עטציּפשעג ןרעיוא יד

 .ןגיוטשעג טשינ סיסינ ןופ ןוא המכח ןוא רעצ ןופ דייר יד

 ןופ עבַאגסױא רעקיכַארּפשײװצ רעד וצ המדקה סרעגנַאמ קיציא ןופ)

 ,(לארשי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,רעדיל סבייל ינַאמ

 טימ הריתס ןיא ןעייטש ייז זַא ,טליפעג ןבָאה סָאװ ,רעטכיד ןַארַאפ

 !ךיז טָאה ַאשיירַאב םחנמ .ןבעל וצ ןעוועג טרעשַאב זיא ייז ןעוו ,טייצ רעד

 ענרעדָאמ סָאד ןוא ,טליפעג רע טָאה ,טייצ יד .םעד ףיוא טגָאלקַאב ןפָא

 -הליפת ןייז ןעמענוצפיוא טייקיעפ יד טינ ןגָאמרַאפ ,טימעג עכעלשטנעמ

 וצ ,טיישרַאפ וצ ןעװעג זיא טייצ יד ;הנומא ןופ תמא ןייז ,טייקיד

 עכעלשטנעמ עטלַא יד ןעמענפיוא טנעקעג טינ טָאה ןוא קידתוימשג

 עזעיגילער עטלַא יד .רוקמ ןטימ גנוטפעהַאב טכוז סָאװ ,טּפַאשקנעב

 -ייא ןוא רעפיט רענעי רַאפ םערָאפ יד ןענופעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי

 -ַאמ רעד .המשנ עכעלשטנעמ יד טקיטלעװַאב סָאװ ,טיײקַיורמוא רעקיב

 טפגנַא ןבלעז ןופ טשרעהַאב רעקינייװ טינ לָאמ טפָא זיא שטנעמ רענרעד

 ןוא ביוט םיא טָאה טייצ ערענַאיצולַאװער יד רָאנ ,ןבעל ןופ ורמוא ןוא
 רעכעלשטנעמ ןייז ןופ תמא םעד ךיז ןיא ןרעהרעד וצ טכַאמעג םוטש

 | ,טײקטרעשַאב

 -טייצ ןיא טַאה רע ,טייצ רעד ףיוא לביארַאפ טַאהעג טָאה ןיפעיל ךיוא
 -עטיל עיינ יד ןיא ןוא ,טניימעג טָאה רע יװ ,ןטיבעג ךיז טָאה סָאװ ,טסייג

 ַא יװ גנולקיװטנַא רענעגייא ןייז וצ הריתס ַא ןעזעג ,סעדָאמ עשירַאר

 לָאמ טפָא ןוא קינייו זיא ,םעד ןגעו טגָאזעג טָאה רע סָאװ .רעטכיד

 .ןבעל ןופ טיײקטרילָאזיא ןייז טלגיּפשענּפָא רעבָא טָאה סע ;שינַאריא רַאנ

 ןייז וצ שינרעטיב ןוא גנוטכַארַאפ ןגָארטעג טָאה דלעפנעזַאר סירַאמ

 טָאה! סָאװ ,טייצ יד זַא ,ױזַא ןעשעג זיא לַאפ ןייז ןיא ;הביבס רענעגייא
 טלָאװעג טינ רעדָא ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ,טניורקעג ןוא טנעקרענַא םיא
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 עטקינייארַאפ יד ןיא הביבס ערענָאיצולָאװער יד .תוהמ ןלופ ןייז ןייטשרַאפ

 ןפורעג רעטעּפש ןוא טעַאּפ-רעטעברַא ןַא יו טנעקרענָא םיא טָאה: ןטַאטש

 םעד ןיא סָאװ ,ןטפַאשביל ןפָא ןזיװעגסױרַא ךיוא טָאה רע רשאב ,ןחדב

 גנוטכיד ןייז ןיא טָאה דלעפנעזַאר סירָאמ .ביל ןעוועג טינ טסייגטייצ

 .ןוויטָאמ עלַאנַאיצַאנ עטכע ךיוא טגָאמרַאפ

 -רָאפ טינרָאג ךיז ןעמ ןעק רוטַארעטיל רעד ןיא געוו סקיווייל .ה

 ,ןעגנונעפַאה ערענָאיצולַאװער יד ןָא ,םַאר רעשירָאטסיה רעד ןָא ,ןלעטש

 ןסיורג םעד ןופ תודע רעד ןייז וצ טײקטרעשַאב ןייז ןָא ,ןעגנושיוטנַא

 -ַאװער םעד ןָא ,גנוקישרַאפ ןוא עגרָאטַאק ,הסיפת ןופ תודע רעד ,ןרָאצ

 עטרעשַאב .םוקמוא ןופ ןליורג יד רעטעּפש ןוא ףױרַא-גרַאב ןרענַאיצול

 טנַאקעג טָאה סָאװ ,טייצ יד טניימ סע ;טייצ עקידענג טינ טײטַאב ,טייצ

 יד ןעגנערבסיורַא ,גנוגנערטשנַא טטסכעה ןייז ןּפווװפױרַא ןשטנעמ ןיא

 ןוא ץרַאה ןנייא ןייז יןשיַאפ} ןעגניווצ םיא ,ןעגננופעלרעּפיא עטספיט

 ןוא ןעשודנַאלב ןכעלשטנעמ ןייז ןופ טייקלקנוט רעד ןיא ןוא ןפיוועג

 .גנונעקרעד ןוא טכיל ןעזרעד טסגנַא
 שטָאכ ,טייצ ןייז טימ גירק ןייק ןריפ טפרַאדעג טינ טָאה בייל ינַאמ

 סָאװ סָאד לייוו ,סעדָאמ עשירַארעטיל יד ןגעק טעוװעטנובעג ךיז טָאה רע

 םוש ןייק וצ טיג טרעהעג ,טיירפרעד ,טגערעג ,טרעדורעגפיוא םיא טָאה

 ףיוא טקוקעג טינ .לָאמ עלַא ןשטנעמ םוצ טרעהעג רָאנ ,הפוקת ,טייצ

 שטנעמ רעד זיא ,ןעגנוכיירגרעד ,סעיזוליא ,ןעגנונעפַאה ,ןעמרַאפער עלַא

 ןה  ,ןייז שרעדנַא לָאמ ַא טעװ רע יצ סייוו רעװ ןוא ,ןעוועג לָאמ עלַא

 ןופ ייס ,דרע רעד ןופ ייס רעטטטנטַאנ רעד ןה ,רעטסדמערּפרַאפ רעד

 .הריתס ַא זיא ףורַאב ןוא ןייז רעצנַאג סנשטנעמ םעד .למיה

 רעדנּוװ ןוא טייקנייש ןופ רעטכיד רעד (ט'

 םעד ןיא טביולגעג רעטכיד יװ ןבָאה ױדנַאל ָאשיז ןוא בייל ינַאמ

 ןופ ,ןבעל ןופ רעדנּוװ םעד ןּפַאכפױא טלַאװעג ןבָאה ייז ,רעדנּוװ ןופ חוכ

 סָאװ ,רעדנּוװ רעד ןייז טזומעג סע טָאה ױדנַאל ָאשיז ייב .טלעוו רעד

 ןעוועג זיא סע .ןבעל ןופ סעגר עיורג יד ןיא רעדָא ,ןכַאז עניילק ןיא טבעל

 טקעלּפטנַא סָאװ ,"רעדנּוװ םעניילק, םעד טכוזעג ןטלָאװ ייז יװ ,ױזַא
 ןטייקיטשינ עטסטושּפ ןוא עטכירעגמוא עמַאס יד ןיא ןשטנעמ ןרַאפ ךיז
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 ןכייו זומ גנוטכיד עתמא זַא ,ןביולג ַא ןעוװעג ייז ייב זיא סע .ןבעל ןופ

 ןיא ןבעל ןופ למוט םענופ ךיוא רָאנ ,רעטרעוו עקידלמוט ןופ רָאנ טינ

 ןכעלגעטיגָאט סנשטנעמ ןופ ןשינעעשעג עכעלנייוועג יד ןיא ,ןטייקיורג יד

 םעד ןוא תמא םעד ,טייקנייש יד רָאג ןעניפעג רעטכיד רעד ףרַאד ןבעל
 .רעדנּוװ

 רעטשרע רעד ןעוועג "עגנוי,, יד ןופ ןימאמ ינא םעד ןיא זיא וצרעד

 ."ןיימ תוטשּפ םוק , :ןבירשעג רעבירעד טָאה בייל ינַאמ .תוטשּפ טָאבעג

 ףיוא דיינש ..ערָאלק תוטשּפ םוק, :רעטכיד רעד ךיז טעב דיל םעניא

 ."לעז ןיימ ןופ רעטנַאלּפ ןצרַאװש םעד

 -צניפ רעפיט רעד ןופ ןײגסױרַא .ןענעק ,טייקרַאלק זיא רעגַאב ןייז

 ,שינרעט

 ןגיוא עניימ ןופ שינרעטצניפ רעפיט ןיא סָאװ ןוא

 ,דמערפ ןוא טליהרַאֿפ ,ןעוועג טדנעלברַאֿפ ,דנילב זיא

 ןגיובנגער ןופ טכיל יװ ,רימ רַאפ רַאלק ןרעװ לָאז

 .דמעה ןיימ ןופ טנווייל עסייוו סָאד יװ ןוא

 ןוא טמערוטעגפיוא ןייז טינ "עגנוי, יד טול ףרָאד דיל עטכע סָאד

 ןופ הדימ ענייש ןוא עכעלרע יד ןגָאמרַאפ ףרַאד סע ;טריצילּפמַאק

 רעטכיד ןעוועג ױדנַאל ָאשיז טינ ןוא בייל ינַאמ טינ ןענייז ,ךָאד .תוטשּפ

 -תוריתס ,עטלקיוװרַאפ ןעוועג ןענייז ןעגנומיטש ערעייז .תוטשּפ םתס ןופ

 טָאה קיריל רעייז .ור-המשנ ךָאנ טפַאשקנעב ןוא טסגנַא טימ לופ ,עקיד

 -גײרַא ןוא טשירפעגּפָא טָאה סע ,רעקידנצייר טכַאמעג גנוטכיד עשידיי יד

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעפסָאמטַא עיינ ַא טכַארבעג

 עבט רעד טימ ףוס ַא טכַאמעג "עגנוי,, יד ןופ גנוטכיד יד טָאה ללכב

 ןייק טינ טימ .ןענייווַאב וצ ץלַא -- גנוטכיד רעשידיי רעטלַא רעד ןיא

 ,יודנַאל ָאשיז ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה עינַאריא רעטכערעגמוא

 ּצ

 גנוגעווַאב רעד טימ ןדנוברַאֿפ "עגנוי, יד ןעמ טָאה טייצ ןייא ןיא

 טכַאמעג טָאה ןעמ ,רוטַארעטיל רעשיעּפַארייא רעד ןיא םזיטנַאמַארדַאענ ןופ
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 .רעיינ רעד ןוא לוש רעשיטנַאמָאר רעטלַא רעד ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא
 -נעגנַאגרָאפ רעד וצ ןגיוצעג טָאה רוד ןקידרעַירפ ןופ רעקיטנַאמַאר יד

 עטלַא ןוא סמלוע-תיב וצ ,רעמענירב עפיט ןוא רעסעלש עטלַא וצ ,טייה

 ףיוא טקוקעג ןבָאה רעקיטנַאמַָארדַאענ יד .םירבק ענעסקַאװרַאפ ךָאמ טימ

 טָאה ןעמ .טפנוקוצ רעד וצ טדנעוועג ןעוועג ןענייז ןגיוא ערעייז .סױרַאפ

 ."קיטנַאמָאר ערענָאיצולָאװער יד , ןפורעגנָא טכער טימ גנוגעװַאב יד

 יד ןופ ןרעמונ עטשרע יד ןופ םענייא ןיא טָאה גנוטכיר רעיינ רעד ןגעוו

 .ןיקוויר .ב רעקיטירק רעד שינעדנעטשרַאפ ךס ַא טימ ןבירשעג ייןטפירש ,

 ןופ טינ ,רעקיטנַאמָאר ןייק ןעוװעג טינ רעבָא ןעגייז "?עגנוי,, עּפורג יד

 עסיוועג ךרוד ךיז ןפרַאװ ןבייל ינַאמ ייב .טינש םעיינ ןופ טינ ןוא ןטלַא

 יד ןופ הנומא רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,תובשחמ ןוא ןעגנומיטש ,ןליפעג

 רעייז יּפ-לע "עגנוי ,, יד רעבָא ןענייז ךות ןטספיט ןיא ,רעקיטנַאמָארדָאענ

 עסיורג יד .ןטסינַאיסערּפמיא ןוא ןטסילַאבמיס יד וצ רעטנענ עיצַאטנעירָא

 ןטייקנייש עקידנדנעלב יד וצ ןגָאמרַאפ רעקיטנַאמָאר יד סָאװ ,גנוקיצטנַא
 עלעקנוט עקיבייא ,ןטנורּפַא ,םימי ,גרעב עקיזלעפ וצ ,רוטַאנ רעד ןופ

 ןופ טקיצטנַא ןרעוו רעקיטנַאמָאר יד .דמערפ ןצנַאג ןיא ייז זיא ,רעדלעוו

 ,רוטַאנ יד ןפרַאדַאב ייז .דנַאטשוצ "ןדליוו ,,-וויטימירּפ ריא ןיא רוטַאנ רעד

 .המשנ רעייז ןעמערוטשוצפיוא ,טייקנייש ריא טימ ןקיטעזוצנָא ךיז ידכ

 -ןדייל ןוא קידנּפַאכרַאפ-םעטָא ןייז טפרַאדעג טָאה שזַאזייּפ-רוטַאנ רעד

 ,ךעלטפַאש

 עכלעזַא ןופ רָאג טמַאטש גנוקיצטנַא סבייל ינַאמ ןיא ?רעדנּוװ,, רעד

 ןופ לכיימש רעד ,ןסע רימ סָאװ ,טיורב עצרַאוװש סָאד יװ ,ןכַאז עטושפ

 ,ךעלנייוועג וצ ןעוועג ןענייז ןטקעיבָא עלַא יד .ץלַאז עטסָארּפ סָאד ,רעדניק

 עטבילַאב ענייז .רעטכיד ןשיטנַאמָאר ןתמא םעד ןקיצטנַא וצ ידכ ,טושּפ וצ

 -ןוז ןקידנעײגרַאפ-טיור ןיא ,םי ןפיוא םערוטש ַא :ןענייז סעיצַאוטיס

 סױרַא טסייר סָאװ ,טכַאנ רעפיט רעד ןיא ןגער-סקַאלש ַא ,גנַאגרעטנוא

 -ןךייל ,רעקיורמוא רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןענייז עלַא ייז --- ,רעמייב

 ןשטגעמ ןופ המשנ רעשימרוטש ןוא רעכעלטּפַאש

 ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,רעטכיד עסיורג ןבעגעגסױרַא טָאה קיטנַאמָאר יד

 טזָאל הפוקת עדעי סָאװ ,השורי רעקיטסייג רעכייר רעד ןופ לייט ַא

 ןופ טימעג סָאד ןעוועג טינ רעבָא זיא טימעג עשיטנַאמָאר סָאד .רעביא
 ןגעלעג זיא חוכ רעייז .דנַאלזיא ןבואר ןוא ױדנַאל ָאשיז ,בייל ינַאמ
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 רעד ןיא ןעגנוגער עליטש ןוא עלעדייא יד ןּפַאכפױא ןיא ,טייקליטש ןיא

 .המשנ רעכעלשטנעמ

 -מוא י"ד ,לייװגנַאל םעד רעדיל ענייז ןיא טבײרשַאב ױדנַאל ָאשיז

 ןעועג טרעשַאב ןיא ייז .ןעגנּוט סנשטנעמ ןופ טייקכעלדנעטשרַאפ

 ןרעהעג סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנומיטש ערעדנַא רָאג ןּפַאכוצפיוא

 רעייז ןיא טלעטשעגסורַא ייז ןבָאה רעבירעד ,ןשטנעמ ןופ ןבעל םוצ ךיוא

 ןופ עיזעָאּפ יד ןוא תוטשּפ ,רעדנּוװ -- רעטרעוו עטכירעגמוא יד ַאדערק

 ַאשיז .ןשטנעמ ןופ ןבעל ןיא סעיצַאוטיס עתמא רעבָא ,עיורג ,עכעלנייוועג

 :ןעגנוזעג ױזַא טָאה ױדנַאל

 ,העש רעזדנוא ןעמוק טעוו'ס יב
 ,ַאד ךָאנ דיירפ ליֿפ ױזַא זיא

 | ,טדנעוװעג רָאנ ןגיוא יד ּוװ

 .טדנעלברַאפ דלַאב רעדנּוװ ןופ טסרעוװו

 ,ןיטש ןענעק סיוק סָאװ ,רעדניק

 .ןייג וצ ןָא גנולצולּפ ןבייה

 ,ןיישנענוג ןיא לעה זיא גָאט

 .ןייא ךיז טכַאנ יד טליה טָא ןוא

 רַאה עצרַאװש ענייד ןשיוװצ
 .רָאג עיורג ַא טסקַאװ סע ,עז

 ,טָארט ףיוא טָארט ןופ ױזַא ןוא
 .דָאנג ןייז ןופ רעדנּוװ ,רעדנּוװ

 ,(1915 יַאמ ,"ןבעל ןוא רוטַארעטיל , ןיא טקורדעג)

 טנעקעג סינ טָאה טרעדנוהרָאי ןטס20 ןטימ ןיא רעטכיד םוש ןייק

 עניײמעגלַא ןַא ןעועג רעבָא זיא סָאד ,ּפמַאטש ןלַאיצַאס םעד ןדיימסיוא
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 קיציא ךיוא ;רעביירש ןופ קיטסירעטקַארָאכ עלעודיווידניא ןייק טינ ןוא
 ."רעגנוה ןופ עדַאלַאב , יד יו רעדיל עלַאיצַאס טגָאמרַאפ טָאה רעגנַאמ

 -רַאפ בייל ינַאמ ךיוא ? רעטכיד רעלַאיצָאס ַא םעד ךרוד רעבָא רע טרעוו

 ןסייוו רימ ;ןפַאש ןשיריל ןייז ןיא טמעדעפעגנייא ןוויטָאמ עלַאיצַאס טגָאמ

 טימ טליפ רע :סעיטַאּפמיס סרעטכיד םעד ןענייז סע ןעמעו טימ ךיוא

 רעד רעבָא .עטלוװעַאב ןוא עמערָא יד טימ ןדנובעגסיוא ךיז טליפ ןוא
 .ויטָאמ-רקיע ןייז טינ זיא טסעטָארּפ רעלַאיצַאס

 רעד ,ןפורעגנָא םיא ןבָאה ןטעָאּפ-רעדירב יד יװ ,זיא בייל ינַאמ

 ןַא ןופ סעּפע ןעמוקעג זיא רע ;עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא "ךלמדזב,

 סנכייצ-רעדנּוװ טימ ךיוא ןוא תורישע ךס ַא טימ ,טלעוו רעשילרעטסיוא

 ןבעלוצרעביא טרעשַאב זיא ךלמ"|ב םעד סָאװ ,סָאד .תושר ןייז ןיא

 זיא םענייק סָאװ ,רזג ַא סעּפע בילוצ זיא ,טיונ ןוא םירוסי ,טײקמערַא

 טרעוו עבט עכעלצנירּפ ןייז ןוא םַאטשּפָא רעכיוה ןייז רעבָא ,טסּוװַאב טינ

 עתמא ןייז םיא ןיא טנעקרעד קלָאפ סָאד ןוא טרענימעג טינ םעד ןופ
 :טגָאזעג טלָאװ החגשה יד יוװ ןליפ רימ .טכַארּפ ןוא טייקנייש

 ;טעמוא ןוא רעיורט ןייד ןופ ןרעוו ןָאטעגּפָא טינ לָאז טייקנייש יד;

 ;רעדניק-ןשטנעמ עלַא יװ ,לרוג רעדנַא ןייק ןרעשַאב טינ ריד: ןעק ךיא

 ריד ךיא ןעק סנייא רָאנ ,לרוג ןייד ןייז טעוװ קלָאפ ןייד ןופ לרוג רעד ןוא

 ,רעצ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא רעיורט ןטימ ןעמַאזוצ ןעז וצ הכרב יד -- ןבעג

 סָאװ ,טייקנייש יד ןוא ,ןבעל ןייד ןיא טצנַאלפרַאפ זיא סָאװ ,טייקנייש יד

 ןייז טינ םיא ןיא לָאז סע טכערמוא לפיוו .ףַאשַאב ןצנַאג ןיימ ןיא טבעל
 ."דָאנג ןוא דסח טימ ץלַא ןפַאשעג ךָאד ךיא בָאה

 וצ טכער סָאד טַאהעג רעטכיד רעד טָאה הכרב רעד ןופ תוכז ןיא

 : טײקנדײשַאב ּרעלופ טימ ןגָאז

 ןביוהעגפיוא ךימ טָאג טָאה ביוטש ןופ
 .ךייא רעביא ןביוהרעד ךימ ןוא

 טגָאז רע ;"ןימאמיינא , רעשיטעַאּפ סבייל ינַאמ ןעוועג זיא טייקנייש

 ןיא ךיוא סע טגַאז רע .ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא עמעַאּפ ןייז ןיא םעד ןגעוו

 ."ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא , עמעָאּפ רעד
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 טייקנייש

 קיביילג ןוא טרַאּפשעגנײא ,סערָא

 ,ןייר ןעניײּפ עלַא ךרוד ןוא

 ,קיבײא ףיוא רערעייא ךיא ןיב
 .ןייב רעיא ןופ ןייב רעסייוו

 -- טייקניילק רעיורג ןופ ךָאי םעד ןיא

 } ךיילג ךיא ןיב ןטסדנימ סעד וצ

 טייקנייש רעד רַאפ ןדייל ןיא רָאנ

 .ךייא ןופ טלייטעגסיוא ךיא ןיב

 ,טלגָאװ סָאװ ,דרע רעד ףיוא טייקנייש

 ,טרָא ןדעי ןופ טמעשרַאפ טניײוװ

 לגָאל ןלופ ַא ךייא ךיא גנערב

 .טרָאװ סםענופ טייקנייש רעד ןיא

 סיורג טימ טעװ סָאװ ,רעטיריַאדַאװַארב ןייק טינ זיא רעטכיד רעד

 רעכעלרע זיא רע ,ןיינ !ךיא ןיב סָאד ,טייקנייש :ןפורסיוא יירעמירַאב

 זיא סָאװ ,לוע םעד ןגָארט ןיא :טגָאז רעטכיד רעד ;רענעדײשַאב ןוא

 ןעק ,ןבעל ןופ טייקניילק ןוא טייקיורג רעד ןיא ,טרעשַאב ןשטנעמ םעד

 רַאפ ןדייל םעד ןיא רָאנ ,ןשטנעמ ןשיווצ ןטסנעלק םוצ ןכיילגוצ ךיז רע
 .תוכז רעדנַא ןַא טרעשַאב םיא זיא טייקנייש רעד

 טייקנייש יד ,טלגַאװ דרע רעטכערעגמוא רעזדנוא ףיוא טייקנייש יד

 טייקנייש לגָאל ןלופ ַא טגנערב רעטכיד רעד רָאנ ,טמעשרַאפ זיא יז ,טנייוו

 טינ ;ןעמעלַא זדנוא ןופ טלייטעגסיוא רע זיא םעד טימ ןוא .טרָאװ ןיא

 -סליטש סָאד טכוז בייל ינַאמ ,ייטלייטעגסיוא, רָאנ ,רעקידסוחי טינ ,רעכעה

 .טרָאװ עקידתווינע ןוא עט

 -עג ןרעװש םעד טסּוװעג בייל ינַאמ טָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא

 ַא יװ ןה ןוא שטנעמ ַא יװ ןה ןייגכרוד טזומעג טָאה רע סָאװ ,לגנַאר
 .רעטכיד
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 ַא ןופ ןעמוקעג !ןעוועג ךיא ןיב סָאװ ןוא ןעוועג ךיא ןיב רעװ,

 ."ןדיי ייב טעָאּפ ַא ןסקַאוװעגסיױא ןוא רעלמַאטש ַא ןעוועג ,טלעוו רעמֹוטש

 ןשיטעָאּפ םענעגייא םעד רע טָאה לרוג ןטוג ןייז וצ טפַאשקנַאד טימ

 .טענָאס ַא ןיא ןעגנוזַאב געוו

 -+.טשטנעבעג

 ,טירט עניימ רעטנוא ןופ דרע יד ןייז לָאז טשטנעבעג
 ; געט עניימ טנכייצ סָאװ ,ןוז יד רימ רעביא ןוא
 ,טינ ייֵז עז ךיא סָאװ ,ןעמיור יד ןיא ןטניוװ יד
 ;געו רעייז ףיוא ךימ ןרירַאב זָאוג סָאד יװ רַאנ

 } געז רעסייה רעד רַאפ ןסקַאװ ייז סָאװ ,רעמייב יד
 ; טימ רעדירב יװ ליפ ךיא סָאװ ,עמוטש ,תויח יד
 גערב ןעיורג ןיימ וצ ןפור ייֵז סָאװ ,לגייפ יד
 .טימעג ןיימ לגילפ ןכיוה רעייז ךַאנ ףױרַא

 ןײז לָאז טשטנעבעג לָאמ טנזיוט רָאנ .טשטנעבעג ,טשטנעבעג
 ,גָאט רעטשרע רענעי ןרָאבעג ןיימ ןופ
 .ןעזרעד טלעוו רעד ףיוא רעדנּוװ ידלַא בָאה ךיא ןעוו
 גָארט ןוא ייז םערַאװ ןוא געט ךרוד ייֵז למַאז ךיא

 ןייא טּפַאלש ןייּפ יד ּוװ ,רבק סייב ייֵז ןגייל וצ

 .ןעוו ןעמוק ןלעוװו סָאװ ,ךיא יװ עכעלקילג רַאפ

 ןפַאש סבייל ינַאמ ןיא ןוויטַאמ (י

 "נָאק םעיינ ןפיוא רעטכיד עשידיי ערעדנַא ייב יװ ,ןבייל ינַאמ ייב

 ןיא ךיז טזייוו וויטָאמ רעד .ייוומייה ןופ וויסָאמ רעד ןַארַאפ זיא ,טנעניט

 ַא ןעוועג זיא םייה רעטלַא רעד ךָאנ טּפַאשקנעב .ןטנַאירַאװ יײלרעלַא

 זיא רעבירעד .שידיי ףיוא גנופַאש רעשיטעָאּפ רעד ןיא וויטָאמ-טנורג

 ייב קורדסיוא ןַא טניפעג וויטָאמ רענעגייא רעד יו ןעז וצ רשפא קיטיונ
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 ינַאמ וצ וצ טוג ךיז ןעמ טרעה ? שרעדנַא רע זיא סָאװ טימ .ןבייל ינַאמ
 "נייא ,וויטסעגוס רעמ ןענייז ייז זַא ,ןעמ טליפ ,ייוומייה ןופ רעדיל סבייל
 ערעדנַא ייב ןרעה ךיז טזַאל סָאװ ,יירשעגייוו םעד ןעמַאצ ןוא ןטלַאהעג
 רעייז טימ טימעג רעזדנוא ןיא ןייא ףיט ךיז ייז ןדיינש ךָאד ןוא .רעטכיד
 .גנומיטש רעשיריל רעלעדייא

 רעדיל, דנַאב ןטשרע םענופ רעדיל יד ןענָאמרעד וצ גונעג זיאס
 "ףעמי ןוא רעדנעל 23(,  טייז) "דניירפ רעטייוו ןיימ,, :"ןדַאלַאב ןוא
 "ןעװעג טסוּפ זיא קירב יד, ,(24 טייז) "רעטצנעפ םייב , ,(19 טייז)
 | ,(34 טייז)

 עִירפ סבייל ינַאמ ןופ ךס ַא ןיא ךרוד ךיז טלגנעלש סָאװ ,וויטָאמ ַא

 ןיא םענלצנייא ןופ גנודמערפרַאפ יד םדוק ;גנודמערפרַאפ זיא רעדיל
 -נייש עלופ יד רעביא טבעל סָאװ ,ןשטנעמ םענופ ,טָאטש רעסיורג רעד
 רָאנ ,ןרילָאק ןוא ןרעייפ ײלרעלַא ןיא ךיז טדניצ סָאװ ,טַאטש ַא ןופ טייק
 ,ריא ןיא טייוו ןוא דמערפ ךָאד ךיז טליפרעד שטנעמ רעד

 .ןשַאלעגסיוא ןוא טלַאק ןענייז ןגיוא ענייד ןוא

 ,םוא ןסַאג ןופ שער ןיא ךיד ןריפ ייז

 .םורַא ךיד טלגניר סָאװ ,טלעוו יד ריד זיא דמערפ רָאנ

 ,ןושל ןטנַאקַאבמוא ןדמערפ ַא טסרעה וד

 םוטש רַאנ ,טדער ןבעל עדמערפ סָאד טסרעה וד

 .ןסָאלשעגוצ ןוא םוטש --- ןענייז ענייד ןּפיל יד

 סָאװ ,ןשטנעמ םעד גיוט סָאװ

 ,ןלירב ןלעװ ןענַאב יד ענעטכיולַאב-לעה..

 ,ךייח רעד ןיא רעכעד ךרוד קידנעילפ ןעגנַאלש יו

 ,ךיור ןוא טכיל ,שער ןיא ךיז ןעיור ןלעװ ןטנוא ןוא

 .ןליבַאמַאטױא ןוא ןשטנעמ ,ןרופ ,ןעײװמַארט

 זיא'ס ,קידתועשר ,ןברַאדרַאפ ,טכעלש ןייז טינ זומ טלעוו עדמערפ יד

 ןופ טיירש ןבעל ריא ,דיירפ ריא זַא ,גונעג זיא'ס ,דמערפ זיא יז זַא ,גונעג

 ױזַא .םוטש ,ןרעװ ןגיװשטנַא טלעוו ןייד טכַאמ ןוא םוטעמוא ןוא ץלַא
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 ירעדנּוװ רעד ןיא ייוומייה םעד ןוא גנודמערפרַאפ יד בייל ינַאמ טרעדליש

 י ר .קרָאי-וינ טָאטש

 ,ןשטנעמ ןיא תוריתס ערעדנַא ךיוא בייל ינַאמ טעז רעקיריל ַא יו

 טרעוו יז יװ ,ירפ ןוא ןַאמ ןשיװצ גנודמערפרַאפ יד ךיוא טליפ רע

 סָאװ ,טײקטנעַאנ יד ןעעז רימ ."ייווצ ןופ עדַאלַאב , רעד ןיא טרעדלישעג

 עדמערפ טכַאמ סָאװ ,ןצרַאה סנשטנעמ ןופ דוס רענדָאמ רעד ,דמערפ טרעוו

 .דמערפ עטנעָאנ ןוא טנעָאנ

 ןייז ןופ ,ץרַאה סנשטנעמ ןופ טייקשירעטעררַאפ יד ךיוא ןעעז רימ

 טכוז וויטָאמ רעד -- ןעגנוּוט ענייז ןופ טייקידשינעטער יד ,טּפַאשנדייל

 םענייא ןיא ,רעטכיד ןופ ןעגנופַאש עטעּפש עמַאס יד וצ זיב קירוצ ּפָא ךיז

 ,ןדַאלַאב ןּוא רעדיל,) "קילג ןופ לעוװש םייב ,, -- ןטענַאס ענייז ןופ

 .(292 יז ,סנייא דנַאב

 ,"יב וינעווע ןופ עדַאלַאב יד , יו טקנוּפ ,"ייווצ ןופ עדַאלַאב יד,

 -סיה ןבירשעג טָאה ןרָאהניײא דוד .גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא יינ ןענייז

 טָאה שאוהי .םד תלילע ןגעוו עדַאלַאב יד ,לשמל יװ ,ןדַאלַאב עשירָאט

 ףיוא טייטש סָאװ ,רעטומ ַא ןגעוו עדַאלַאב עלַאטנעמיטנעס ַא טסַאפרַאפ

 סגורפ .ש טנַאקַאב זיא סע .דניק טמותירַאפ ריא וצ טמוק ןוא רבק ןופ

 רָאג ףיוא טכיוט "ייווצ ןופ עדַאלַאב , רעד ןיא ;"רעטכַאט סשמש םעד,

 -רעפייא ,ןרעו טמעשרַאפ סָאד ,ץלָאטש רעטקידײלַאב --- ,ויטַאמ רעיינ ַא

 סבייל ינַאמ ןופ ןטנעמַאמ ןענייז סָאד -- עביל עשירעטעררַאפ ,טכוז

 ,עדַאלַאב ַא ןופ גנוטלַאטשעג יד טציא ןעמוקַאב סָאװ ,קיריל

 ליווצ ןופ עדַאלַאב

 ,זיוה סָאד ןוא שיור םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה יז

 .,זיור רעד טימ יורפ רעד וצ טכַאלעג טָאה רע לייוו

 ,טנייפ יז טָאה יז סָאװ ןוא -- רַאה יד ןיא טקעטשרַאפ
 .דניירפ יד ןזָאלרַאפ עדייב ןבָאה ייז ןוא

 ,לעװש יד רעבירַא ןענייז ייז רַאנ יװ ןוא
 --- לעג ַא ןסָאגרַאפ טָאה גיוא ריא ןופ יורג יד
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 ,טוה ריא רעטנוא ןופ רעסעמ רעקיטסַאר ַא
 .טולב יב ןכַאטשרַאּפ םיא טסָאר ןייז טימ טָאה סָאװ

 טײלגַאב ןגייווש ַא טָאה ּפערט יד רעביא ןוא
 .טדיישעצ האנש ַא טָאה יז סָאװ ,עדמערפ ייווצ

 יז רַאֿפ ןגעלעג זיא סָאג ןיא ןטנוא ןוא

 ינש ןופ ךיּפעט ַא ןוא טכַאנ עקיאיינש ַא

 ךיג ןענייז ייֵז ןוא .סנרעטמַאל עסייוו ןוא

 ךיז רעטניה טזָאלעג ןוא ,יינש ןטימ קעװַא

 : ןַאּפש ַא ףיוא טדיישעצ ןוא טירט ןופ ןעייר ייווצ
 .ןַאמ ַא ןופ טירט יד ןוא יורפ ַא ןופ טירט יד

 ןבייל ינַאמ ייב םערָאפ-עדַאלַאב יד טרעװ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 איבנה והילא ןופ ןויטָאמ יד רָאלקלָאפ ןופ ףיוא טמענ רע .רעכעלשידיי

 רעיינ ַא ןוא גנודנעוו רעיינ ַא ףיוא ןזייוו ןדָאלַאב סבייל ינַאמ .ו"ל יד ןוא

 .גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא םערָאפ-עדַאלַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ִּצ

 סבייל ינַאמ ןיא טמוק גנודמערפרַאפ ןופ ליפעג ןטימ קיטייצכיילג

 רעסיורג ןופ העש יד טינ ;םזִיעטנַאּפ ןופ ליפעג ַא קורדסיואמ וצ גנוטכיד

 ,גנוטפעהַאב ןוא טיײקטנעַאנ ןופ העש יד רָאנ ,טײקניײלַא ןוא טײקמַאזנייא

 :ױזַא גנובעלרעביא רעד ןגעוו טלייצרעד רעטכיד רעד

 ,למיה רעטייוו רעסיורג ַא

 .ןייג ןגעלפ ןרעטש ןוא

 ,ןכרַאה ,ןכרָאה געלפ ךיא ןוא

 ןרעהרעד געלפ ךיא זיב
 ןייוועג סענערַאלרַאפ ַא
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 ,רעטרעוו ןָא ןוא ןרערט ןָא
 ןייוועג ןקיבײא םעד
 . טֿפשמרַאפ זיא סָאװ ,אלַא ןופ

 טײקמַאטנייא ןיא ןייֵז ןצ

 ; דרע רעצרַאוװש רעזדנוא ףיוא

 ןייוועג ןקיבײא סעד
 ,טולב םוטש ןיימ ןופ

 טײקמַאסנייא ןיא טמענרַאפ סָאװ

 ,העש עכעלרעדנווו ענעי

 | העש יד
 גנוטפעהַאב רעכעלטלעוװלַא ןופ

 .טײקמַאזנייא רעסיורג ןוא

 ִּצ

 -ַאב ןוא ןעמוק לָאז יז תוטשּפ יד טפור ,רעטכיד ַא יו ,בייל ינַאמ

 טינ רָאג גנוטכיד סבייל ינַאמ זיא ךות עמַאס ןיא רָאנ ,דיל ןייז ןענייש

 זיא ןבעל עכעלשטנעמ סָאד לייוו .רַאפרעד זיא סָאד .עטושּפ ןייק

 רע ,שטנעמ ןופ טײקלּפָאט יד ףױא טמענ רעטכיד רעד .קידתוריתס

 טבעל בייל ינַאמ .טכע סיוכרוד רעבָא לדייא ,טריניפַאר רעייז סע טוט

 זיא רע ןעװ וליפא ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא גנודמערפרָאפ יד ךרוד

 יד ךרוד טבעל רעטכיד רעד .טכַאמ ןוא טייקנייש ריא ןופ טקיצטנַא

 עביל זַא ,סייוו רע רעבָא ,רעטיצ ןוא דיירפ ריא ,עביל ןופ טייקטשיורַאב

 .תוומה-םס ןסיז ריא ךיוא טָאה

 ןייז ,ןבערטש סנשטנעמ ןופ טייקסיורג יד ףיוא טמענ בייל ינַאמ

 רעד רעכלעוו וצ ,"טייקגיילק, יד ןענעקייל טינ ןעק רע רעבָא ,הדירמ

 .טּפשמרַאפ ןוא ןסיוטשעג טרעוו שטנעמ

 ןופ ןעק רענייק סָאװ ,רוקמ ןייא ןַארַאפ זיא ןעגנושיוטנַא עלַא ךָאנ

 ,ןשטנעמ ןופ טלעוו ענעגייא יד ,טלעוו יד --- ןעמַאצרַאפ טינ ןשטנעמ

 -- רקיעב ןוא ןטײקטרעשַאב עניילק יד ,ןטײקטנעָאנ ,ןטפַאשקנעב ענייז

 רעד ןוא ,גנופַאש ןייז ןיא טניפעג שטנעמ רעד סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא יד

 .טרָאװ ןיא -- רעטכיד
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 ִצ

 -עטסע ןייז בילוצ .ןבייל ינַאמ ןטכַארטַאב וצ שלַאפ ןעוועג טלָאװ סע

 רעייוודָארב-טסיא ןַא סעּפע יוװ ,עירָאעט-"טסנוק בילוצ טסנוק , ןייז ,םזיט

 ןענעיילוצכרוד גונעג זיא סע .טרעדנוהרָאי ןופ לטרעפ ןטשרע ןיא ייידנעד ,
 ,ןייז ןעק גנוטכיד ןייז קיטפערק יװ ,ןעז וצ ידכ ,"ןייוועג ַא, דיל ןייז

 .יור ןוא טעקַאנ ,קיטפערק

 זיא רוקמ ןייז סָאװ ,ןייוועג ןופ טינ טדער 'יזייוועג ַא, עמעַאּפ יד

 ןשטנעמ ןיא טפַאשקנעב רעקימוהת רענעי ןופ רָאנ ,טכערמוא רעלַאיצָאס

 ;קרַאטש טינ זיא רעטסקרַאטש רעד ןכלעוו רַאּפ ,רעגנוה םענעי ,ןיילַא

 רָאנ רענעמ ,בייל ינַאמ טביירש ,ןענייוו סָאד , .טעמוא רעקימוהת ,ָאי
 ."םוטש ןוא טקיטשרַאפ ,ױזַא

 ,רעטכיזעג ענרענײטש עצרַאװש יד עז ךיא

 ,ֿפעק עליוה יד

 ,ןטייא רעטעקַאנ יו טסורב יד

 -,קירטש יװ ןרעדָא עצרַאװש טימ טנעה יד
 ,ןוז רעד וצ ןלַאװשעגנַא ןלוקסומ טימ

 ,ףַאטש ןקידנעגניז טימ

 .ןביירט ייֵז סָאװ ,ןענישַאמ יד יו

 ,גנוקיטעז ןייק טינ טָאה סָאװ ,טּפַאשנדייל יד ;טסול יד טנייוו סָאד

 ריא .עמעָאּפ רערענָאיצולַאװער ַא ןופ םעטיר ןיא ןבירשעג זיא דיל סָאד

 ,דיל ַא זיא סָאד זַא ,טניימ ריא .טימַאניד ןוא סיירפיוא ןלַאיצַאס טרַאװרעד

 טמוק ךייא ןוא -- ורמוא ןלַאיצַאס ןסיורג ןפיוא ךיז טגָאלקַאב סָאװ

 ןיא טגיל סָאװ ,טייקטקיטעזעג-טינ ענעי ןוא טכערמוא רענעי ןגעקטנַא

 םעד ןופ דוס ןיא טקעטש סָאװ ,ןשטנעמ ןופ הוואת רעד ןיא ןוא עבט רעד

 .ףַאשַאב

 ןטערטרַאּפָאטױא -- רעדיל (אי |

 ,ןרָאא ךס ַא ןופ ךשמב ,ןפַאש סבייל .ינַאמ ןופ ןוויטָאמ יד ןופ רענייא |

 :ןטערטרַאּפָאטױא סיוכרוד רענייז רעדיל לייט ; גנונעקרעד:ןיילַא ןייז זיא
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 ,ןגיוא ענירג ןוא רָאה עצרַאװש סעמַאמ ןיימ בָאה ךיא

 ; טנעה עניד ןוא עלעדייא סנטַאט ןיימ

 ,טנערב ןוא טגניז סָאװ ,ַאזַא ךיא בָאה טולב ןוא

 ...טסול רעניד רעטרַאצ רעד ךַָאנ טּפַאשקנעב ןוא..

 ןייז ןופ שינעטנעקרעד ערעפיט ליפ ַא קורדסיוא םוצ טמוק רעטעּפש

 ןיא ךיוא רעבָא טסנרע ןיא לייט םוצ טגניז בייל ינַאמ ."ךיא,, םענעגייא

 : סַאּפש

= 

 ; טעה -- צעּפוהעי זיב ליוװזנַארב ןופ

 ,רעטסוש רעטוג ַא -- רעטסוש עלַא ןופ

 .טעָאּפ רעטוג ַא -- ןטעַאּפ עלַא טימ

 ,ורעטסוווַאב ַַא טיירב ןוא טייוו ,בייל ינַאמ ןיב ךיא

 ןוא ַאדַאװַארב רעסיוועג ַא טימ ,שינָאריא ןבירשעג זיא דיל סָאד

 ,גנונַאּפש עשיטַאמַארד סָאמ עכעלטנייוועג טינ ַא ןבייל ינַאמ רַאפ טגָאמרַאפ

 וצ ןיא עיצַאריּפסניא עשיטעָאּפ יד יװ ,דיל ןיא טלייצרעד רעטכיד רעד

 : ןעמוקעג םיא

 ,עליֿפַאק רערעווש רעד ייב ,לוטשקרעוו סייב לגניי ַא

 ,לָאמ ַא ,לָאמ ַא == תונבל ןופ טכענ ןוא

 הליפת ַא יװ דיל ַא רעטנורַא ןצרַאה ןיימ וצ זיא

 .לֵא יד ןלַאּפעג זיא טנַאה רעד ןופ ןוא

 ןעמוקעג עזומ עטשרע יד קידענג זיא סָאד
 ,גנוי-רעטסוש םייב ןּפיל יד טשוקעג ןוא

 ןעמונרַאפ רעדיוש ןסיז סענעי בָאה ךיא ןוא

 .גנוצ רעמוטש רעד וצ טרָאװ סָאד טיג סַאװ

 ,ןרָאלק ַא לַאװק ַא וצ ןרָאװעג זיא גנוצ ןיימ ןוא

 .}יה טינ ןופ יו טכליהעגפיוא טָאה דיל ןיימ ןוא
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 ,ןרָאװעג ןפָא רימ זיא טלעוװ עגנע ןיימ ןוא-
 .ימ ןוא טיורב ןיימ ןרָאװעג זיא סיז ןוא

 ;עינַאװערָאה רערעװש רעד ףיא טינ ךיז טגָאלקַאב רעטכיד רעד

 טלעוװו ןייז ןעוו ,ןשטנעמ םעד ןקילגַאב ןעק ןוא סיז ןייז ןעק ימ עדעי

 ריא ןופ ןדנובעגפיוא טרעוו גנוצ יד ןעוו ןוא ןפָא ןרָאװעג םיא רַאפ זיא

 .רעדיוש ןה ,טייקפיז ןה רעבָא טגָאמרָאפ ,רימ ןרעה ,גנוטכיד .טייקמוטש

 ,דָאנעג ןופ טסינעג רע ןעוו ,בצמ ַא ןיא יו זיא שטנעמ רעקידנפַאש רעד

 "עלרעד עבלעז יד זַא ,רעטכיד רעד רעטייוו טלייצרעד שינרעטיב ןָא

 -עג ךיוא םיא טָאה ,דיירפ עטסקינייוװעניא טכַארבעג םיא טָאה סָאװ ,גנונ

 : רעצ ןפיט טכַארב

 ,ןלעזעג עיירטעג יד ,ןעגנוי-רעטסוש יד

 ,טסוג טימ גניז ךיא יװ ,טפַאגעג ןבָאה ייֵז

 ,ןלעפעג דיל ןיימ זיא צרַאה רעטיב רעייז

 .טסּוװעג טינ ייז ןבָאה --- גניז ךיא סָאװ וצ רָאנ

 ,ןבעל ןעמַאזימ ןוא טעמוא ןופ טציירעג ןוא

 ,טעּפשעגסיױא ךימ קזוח טימ ייֵז ןבָאה

 :'ןבעגעג רימ ןעמַָאנוצ ַא קיבײא ףיוא ןוא

 .טעַאּפ סַארטש-סַארג ,קינטוטַאל סָארטש:סָארג

 טשרעקַא ךיז טָאה סָאװ ,עלעגייפ סָאד ןטעָאּפ יד ףיוא ןעמענ שרעדנַא

 ךיילג טרעװו רע ,דובכ טימ ףיוא םיא ןעמענ ייז .ייא ןופ טקיּפעגסױא

 | ,ייז ןופ רענייא

 -ַארַאנ ןופ טסנוק יד טשרעהַאב בייל ינַאמ יװ ןרעדנּוװַאב וצ זיא סע

 םעד הרוש רעשיטעַאּפ רעד ןיא ןבעגרעביא ןעק רע גנירג יװ ,דיל ןוויט

 :ןצנעדַאק עכעלריטַאנ עריא ןיא ךַארּפש-סקלָאפ רעד ןופ םעטירידייר

 ,רעדירב ערעייט עניימ ,טנוזעג רימ טייז זיא

 ,ןייא טינ רימ טייג --- ךייא טימ לוטשקרעוו סייב
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 -- רעדיל סעזוב ןיא ,עזומ יד ןצרַאה ןיא

 .ןייז וצ טעָאּפ ַא ןטעַאּפ וצ ייג ךיא

 -- ןעמוקעג ןטעָאּפ יד וצ ןיב ךיא זַא ןוא

 -- ,ייא ןופ טשרעקַא ןוא סניילק ַא לגיופ ַא

 ,ןעמונעגפיוא ךימ דובכ סיורג טימ ייֵז ןבָאה

 .ייז ןופ רענייא ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא

 -- ! לגייפ עיירפ יד יוװ רעגניז ,ןטעַאּפ ,ךַא

 ,דיל רעזדנוא טימ ןוא ךיילב ןוא טרעטסײגַאב

 ,עיינ ןטייקניײש ןופ ןעגנוזעג ןבָאה רימ

 .דירַאי ַא ףיוא רקפה רעלטעב יד יו

 ,ןעגנולקרַאפ טלעוו יד ןוא ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא
 ,קעה וצ קעה ןופ ןעגנּוװצַאב רעצרעה יד
 -- ןעגנולשעג רעגנוה םעד ןוא ןעגנול יד ןסירעג
 .קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא זדנוא ןופ רענייא טינ ןוא

 גנוקידלושַאב יד טקיטכערַאב ןעוועג טינ זיא סע יװ ,רימ ןעעז טנייה

 ןרַאפ ןיז רעד ייז טלעפ סע זַא ,ןבייל ינַאמ רקיעב ,"עגנוי יד , יבגל

 ןָאנַאק רעד רעדיוורעד רָאנ זיא "עגנוי ,, יד .ןלעוטקַא ןרַאפ ןוא ןשיגַארט

 ןופ םישעמ יד ."טייקכעלצונ; עקידטשרמולכ יד -- הפוקת רעייז ןופ

 -עג ַא טימ ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ױזַא ,טקיטכערַאב ןרעװ ןזומ ןשטנעמ
 עלופטייטַאב ייווצ ןיא סָאד ןקרעמ רימ .סָאװ בילוצ ןוא סָאװרַאפ ןסיוו

 : ךיל ןופ תורוש

 ,ןלעפעג דיל ןיימ זיא צרַאה רעטיב רעייֵז

 .טסּוװװעג טינ ייֵז ןבָאה גניז ךיא סָאוװ וצ רַאנ

 רעקידנגערפּפָא רעד ןרָאװעג זיא "סָאװ וצ,, ןופ ?ןימאמ-ינא, רעד

 ינַאמ רעכלעוו ןגעק ,הפוקת רעטריטנעירָאזלַאיצַאס ַא ןופ "ןימאמדינא,

 זיא רקיע רעד .ןטָארטעגסױרַא ןענייז דנַאלזייא ןבואר ,ױדנַאל ָאשיז ,בייל
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 רעפסיז, רעד ,י"הליפת ַא יו דיל סָאד, ןעוועג טימעג ןשיטעַאּפ רעייז רַאפ

 ןטייקניישא ירד ןוא 'ףןיאװעג ןפָא זיא סָאװ ,טלעװ עגנע, יד ,"רטדיוש
 ."עיינ

 עלַאיצַאס יד סָאװ ,"ןשטנעמ ןשימָאנַאקע,, םעד טינ טנקייל בייל ינַאמ

 רע ,"םערָא ןוא סעװרַאב , זיא ןײלַא רע ;ןבױהעגסױרַא טָאה הפוקת

 ערעדנַא יד סייוו רע ? ןעד סָאװ רָאנ ,"סייווש ןיא טיורב , ןייז ךיוא טסע

 רקיעב ייז ןענייז רעדניק-ןשטנעמ עלַא ןופ סָאװ ,ןבעל ןופ עיסנעמיד

 ,רעטכיד םעד ןרָאװעג טלייטעגוצ

 :רעטייוו דיל ןיא טלייצרעד בייל ינַאמ

 ,םערָאװ סעד וליפא טסיײּפש רע סָאװ ,טָאג ןוא
 .סיורג טינ ןעוװעג טעָאּפ םוצ דָאנג ןייז יא
 סערָא ןוא סעװרַאב קעװַא קירוצ רימ ךיא ןיב
 .סייווש ןיא טיורב ןיימ ןסע לוטשקרעוו סוצ

 ,הנתמ רעסיורג ןייד רַאֿפ ,עזומ ,ריד קנַאד ַא ןוא

 .ָאטינ טיורב ןייק זיא סרעלכיײּפש ענייד ןיא שטָאכ

 הנווכ רענייר טימ רָאנ עליּפַאק רעד ייב ןוא

 .העש רעטצעל ןיימ זיב ןעניד ריד ךיא לָאז

 רעטסּוװַאב ַא טיירב ןוא טיײיוו ןייֵז לָאז ןעמַאנ ןיימ ןוא
 -- טעה ,רעטייוו ןוא צעּפוהעי -- ליװטנַארב ןיא

 ,רעטסוש ַא טעָאּפ ןייק טינ ןיב ךיא סָאװ קנַאד ַא ןוא

 .טעָאּפ ַא רעטסוש ַא ןיב ךיא סָאװ

 ;גָאז ןפרַאש םעד בייל ינַאמ ןיוש טשרעהַאב "ןיב ךיא , דיל םעניא

 רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז סע סָאװ טימ ,סעּפע ןעוועג זיא סָאד

 עדַאיעלּפ יד .טַאטשלעדע .ד ןוא יקסוועשטניוו .מ ,דלעפנעזָאר .מ גנוטכיד

 סווָאקנימ .ב .נ ןיא טדערעגמורַא ןרעוו סָאװ ,יד רקיעב ,רעטכיד עלַאיצַאס

 :רענַאגיּפע ןעװעג ןענייז ,ןעייסע עשיטירק-רוטַארעטיל דנַאב ןטייווצ
 רַאנ ,טגַאמרַאפ טינ רעייגרַאפ עסיורג ערעייז ןופ תולעמ יד ןבָאה יז
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 גנוטכיד עשידיי יד ןביוהעגפיוא טָאה בייל ינַאמ .תונורסח עשיטעַאּפ ערעייז

 -מָאק רעד טימ ןעמַאזוצ דילסקלָאפ ןופ תוטשּפ יד ןבעגעגקירוצ ריא ןוא
 -לּפמָאק רעד טימ ןוא ןעמרָאפ עשירעטכיד ענרעדַאמ ןופ טייקטריצילּפ

 רענעגייא רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ַא ןופ ,ןעגנובעלרעביא ןופ טייקטריצ

 ,הפוקת רעקיטנייה

 ַא ןופ ,עצַארּפ ןופ ,ימ ןופ רעצ םעד טסּוװעג בייל ינַאמ טינ טָאה

 ףורּפַא רעכעלשטנעמ ןייז רָאנ .טסּוװעג רע טָאה יאדווא ? רערט רעמוטש

 : רערעדנַא ןַא ןעוועג זיא

 ,רעטיב וטסיב קעד ןזיב ,רערט עמוטש
 ! ןליוהרַאֿפ טסטלַאה וד סָאװ ,טייקנייש יד קעוו

 ּצ

 -ַאטױא ןַא ןבעג וצ ךיז טימעג בייל ינַאמ טָאה לָאמ טייווצ ַא

 זיא סע ."ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא , עמעָאּפ רעד ןיא ךיז ןופ טערטרַָאּפ

 ןלַאװרעטניא עשיריל ענייפ טימ ,טכַארטרַאפ גולק ,דיל .וװיטַארַאנ ַא

 גנורערַאפ סיורג טימ ןיסעיל רבח ןרעטלע ןייז ןגעוו טגניז בייל ינַאמ
 םענעגייא ןייז ןוא תובישח ענעגייא ןייז ךיוא סייוו רע רָאנ ,טפַאשביל ןוא

 .געוו ןשיטעַאּפ

 ,ביוטש ןוא רעלדנעה טימ רעקרַאי-וינ ןסַאג ףיוא |
 ,ביורד ןשידיי טימ ןסַאג עשידיי ףיוא
 ךיז רעביא ןוז רעקיבײא טימ ןריצַאּפש
 .ךיא ןוא ןיסעיל --- עשידיי ייווצ ןטעָאּפ

 ; גייטש םענופ בייל ַא --- קיצָארט ןוא שרענעמ --- רע

 .גייווצ ַא יװ ןירג ןוא קיגייב ןוא שלגניי --- ךיא

 טברַאקרַאֿפ סינּפ ןייז המכח עשיווטיל --- רע

 .טברַאעג תובא ןופ ,הרות טימ ןוא דיל טימ
 ,דיילק ןיימ יװ ,גָארט ךיא לסקַא ןיימ ףיוא --- ךיא ןוא

 .ךיירפ רעקידרעצרַאװש רעניַארקוא ןופ דיל סָאד
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 סיוכרוד ַא זיא "ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא ,, זַא ,ןטכודסיוא ךיז ןעק סע/

 זיאס .ןעגנורעדליש עשיטסילַאער סיוכרוד עתמא טימ ,דיל שיטסילַאער

 סָאד זדנוא ןבעג וצ חוכב זיא בייל ינַאמ ןעוו וליפא ,ױזַא טינ דָארג

 סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיי ייוצ יד .טייקכעלקריו "רעלַאער , ַא ןופ ליפעג

 ,"ךיז רעביא ןוז רעקיבייא טימ, ןסַאג רעקרָאי-וינ יד ףיוא ןריצַאּפש

 טקנוּפ ;עשילָאבמיס ַא זיא "ןוז עקיביײא,, יד רעבָא ,ןטעָאּפ עתמא ןענייז

 סַאג ַא ףיוא טמוק יװ ."ביורד ןשידיי טימ ןסָאג עשידיי , יד ןענייז ױזַא

 רעד ןיא ןענייז ןסַאג יד ? 'יןוז עקיבייא, ןַא םיוטש ןוא רעלדנעה טימ

 -מערָא רעשידיי ןופ ןסַאג ,עלעקנוט ,עקיטעמוא ,עבורח טייקכעלקריוו

 זיא סָאד ;ןעגנוזַאב ןסַאג יד ןבָאה רעטכיד עשידיי קינייװ טינ ;טיײק

 סָאװ ,טסינַאיסערּפמיא-טסילַאבמיס ַא יוװ רינַאמ עשיטעָאּפ סבייל ינַאמ רָאנ

 ןַא טפַאשַאב בייל ינַאמ ."ןוז עקיבייא , יד ,ןדייב ייז רעביא ןכַאװ טעז
 .עטלוב ,עפרַאש ןענייז ןשזַאמיא יד .עמעָאּפ רעד ןיא רעפסַאמטַא ענעגייא

 : רעטכיד רעד טגניז ךיז ןוא ןעניסעיל ןגעוו

 ; גייטש סענופ בייל ַא --- קיצַארט ןוא שרענעמ --- רע
 .גייווצ ַא יװ ןירג ןוא קיגײב ןוא שלגניי -- ךיא

 ףיוא ױזַא טינ ןוא אקווד טינ טיובעג זיא גנורעדליש-רעטקַארַאכ יד

 רעדעי סָאװ ,געוו ןשיטעַאּפ םעד ףיוא רָאנ ,םינמיס עלַאער עקידנסיורד

 ןיא ןיסעיל םהרבא זיא "קיצַארט ,שרענעמ, .ןבילקעגסיוא ךיז רַאפ טָאה

 בייל ינַאמ זיא "גייווצ ַא יו ןירג ןוא קיגייב, ;טרַאװ ןיא ,גנוטכיד ןייז

 | | ,קיריל רעלעדייא ןייז ןיא

 ינַאמ טלייצרעד ,השודק רעשידיי ןופ ןעגנועז טימ טרעביפ ןיסעיל

 תורוד ןופ שרוי ַא ןיא רע ,ןטלַאטשעג"ןדלעה עשידיי טעז רע ,בייל

 רע טלַאמ יצ ? בייל ינַאמ זיא סָאװ רעבָא .השודק ןוא המכח רעשידיי

 טָאה רע יװ ,ןפוא ןבלעז ןפיוא ךיז רע טעז ? טערטרַאּפַאטױא ןתמא ןייז

 רעטעּפש רעדַא ,ןפַאש ןשירעטכיד ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןעזעג ךיז

 ןופ רָאי יירד עטצעל יד ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ,"ןטענַאס , יד ןיא

 ?ןבעל ןייז
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 טייז ןיימ ייב טייג רע --- רעדורב רערעטלע ןיימ
 : טייצ ךרוד ןוא טייוו ךרוד גנועז ַא טרעביפ ןוא
 ןייג וצ טמוק דיל ןיא ןוא ,דיל טימ טרעביפ רע
 .ןייטש ןיא טקיטלַאטשעג שודק רעד ןוא דלעה רעד

 ,ביוטש ןוא רעלדנעה טימ ןסַאג יד ףיוא ָאד ןוא
 ,ביורד ןשידיי טימ ןסַאג עשידיי ףיוא

 ,טלַאטשעג ךַָאנ טלַאטשעג -- ןדלעה ןוא םישודק

 .טלַאּפסַא ןטרַאה סענופ סיױרַא ןסקַאװ ייז

 ,טייז ןייז ייב ייג ךיא -- רעדורב רערעגניי ןייז

 טיישרַאפ לּפַאלּפ ןוא תילכת ןָא לּפַאלּפ ןוא

 ,ןעגרעד םולח ןיא בָאה ךיא סָאװ ,טייקנייש ןופ

 .ןעוועג טינ זדנוא ייב ךָאנ רָאװ רעד ןיא זיא סָאװ

 : תורוש יד ןיא ןרעדליש וצ ךיז טכוז בייל ינַאמ

 טיישרַאפ לּפַאלּפ ןוא תילכת ןָא לּפַאלּפ ןוא,

 ,ןעזורעד םולח ןיא בכַאה ךיא סָאװ ,טייקנייש ןופ

 ?ףעוװעג טינ זדנוא ייב ךַאנ רַאװ רֶעד ןיא זיא סָאװ

 רעד ןיא ןלַאפנייא ענײש-שיטעָאּפ בור סָאד יו קידריוװקרעמ זיא'ס

 ענייש תמאב יד ,לשמל .רעדורב ןרעטלע ןייז ּפָא בייל ינַאמ טיג עמעַאּפ

 ."טייצ ךרוד ןוא טייו ךרוד גנועז ַא טרעביפ ןוא, הרוש עשיטעַאּפ

 טכוד ,עכלעזַא רע טצונ ךיז יבגל .ךיז רַאפ קינייװ ּפָא טרַאּפש בייל ינַאמ

 טניימ סָאװ ןוא ."טיישרַאפ , ,"לּפַאלּפ,, וו רעטרעו עקידרעטנורעד ,ךיז

 רעכעלרע סבייל ינַאמ ןופ קורדסיוא ןַא תמאב זיא רינַאמ רעד ? "םולח

 יד ןוא טייקלופ יד טינ טקעד "גנורעדליש-ךיא , ןייז רעבַא ,תווינע

 ןשיטעָאּפ סבייל ינַאמ ןיא ןפערט רימ סָאװ ,ןויטָאמ ןופ טיײקיטרַאליפ

 טוג זיא --- ,םוצמצ ןופ ,גנוקריוו רעשיטעָאּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ,ןפַאש

 ןשיטעַאּפ סנדייב ןיא ןכירטשטּפיױה ייווצ יד ןופ גנולעטשנגעקטנַא יד טָא

 ןריזילַאנַא רימ ןעוו ,ןריפרַאפ טינ זדנוא יז ףרַאד ךָאד רעבָא .ןפַאש
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 סבייל ינַאמ ןיא ןוויטָאמ עשיטעַאּפ יד ןופ ףיט ןוא טיירב עלופ יד שיטירק

 | | | ,ןפַאש-סגבעל

 סעמעָאּפ ענעטָארעג רָאג יד ןופ ענייא זיא "ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא,

 טעָאּפ-רעדורב ַא וצ טפַאשביל ןוא תווינע עלעדייא ,תוטשּפ .רעטכיד ןופ

 ךיז ןעק רעדיל עוויטַארַאנ ענייז ןיא .דיל סבייל ינַאמ ןופ סױרַא טדער

 ןיא יו תואצמה עשיטעָאּפ עבלעז יד טימ ןצונַאב דימת טינ בייל ינַאמ

 רעד .הפוקת רעטשרע רעד ןופ רקיעב ,ןעגנופַאש עשיריל ערעצריק ענייז

 סָאװ ,רעטרעוו ןופ גנורזחרעביא עקידװעליּפש יד ןדיימסיוא זומ רעטכיד

 .גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא ןבָאה ױדנַאל ַאשיז ןוא רע

 ןטשרע ןיא "שידיי , טרָאװ ןטימ ךיז טליּפש בייל ינַאמ יוװ ,רעבָא רָאנ טעז

 ייווצ ןטעָאּפ, ,"בירד ןשידיי; ,ןסַאג עשידייי :זרעפ ןטצעל ןוא

 ,"עשידיי

 :ןפואדַָאדַאװַארב ןבלעז םעד ףיוא דיל ןייז טקידנע בייל ינַאמ

 ,ביוטש ןוא רעלדנעה טימ ןסַאג יד ףיוא ַאד ןוא
 ,ביורד ןשידיי טימ ןסַאג עשידיי ףיוא
 טלַארטש ןצעביז ןיא ןברַאפ ןיא טייקנייש יד
 .טלַאּפסַא ןטרַאה ןוא ןביוט םענופ טגניז ןוא

 ,ביוטש ןוא רעלדנעה טימ רעקרָאי-וינ ןסַאג ףיוא
 ,ביורד ןשידיי טימ ןסַאג עשידיי ףיוא
 ךיז רעביא ןוז רעקיבײא טימ ןריצַאּפש
 ...ךיא ןוא ןיסעיל --- עשידיי ייווצ ןטעָאּפ

 א

 -עג ענעגייא ןייז ןענעכייצ סָאװ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל טימ ןעמַאזוצ

 ,ןעגנופַאש ,תונורכז-רעדיל ךיוא ןבייל ינַאמ ייב ןעמ טניפעג ,טלַאטש

 ליפעג ןייז ,טייקנדנובעג-החּפשמ ןייז קורדסיוא םוצ טמוק סע עכלעוו ןיא

 ,"טכיל ןייר, ,רעגייטש ַא ,זיא דיל ַאזַא .טייקידתורוד ןוא תורוד רַאפ

 בייל ינַאמ .(14 יז ,סנייא דנַאב) רעטומ סרעטכיד ןגעוו עמעָאּפ עצרוק ַא
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 טנעה ערַאד יד, ךיז טנַאמרעד רע ,יןניוא עקידנדייל, עריא טקנעדעג

 טנָאמרעד רעטכיד רעד .ןשטנעב-טכיל םייב ?"טכיל עריא רַאפ ןגיױברַאפ

 רעטצעל ַא טימ ךיז טקידנע דיל סָאד .העּפשה ערעפיט ַא ךס ַא רעבַָא ךיז

 -רעד ָאד טײטַאב "טכיל, ."טכיל ןייד ןעזרעד, ןגעו טדער סָאװ ,הרוש

 -עטנעקרעד יד רָאג רשפא ,ןבעל ןופ טייקנייש ,ןבעל ןופ ןיז ,שינעטנעק

 .שטנעמ ַא ןוא עמַאמ ַא יו תוהמ ןכעלרעניא סרעטומ ןייז ןופ שינ

 -מוא ,ןבייל ינַאמ ייב רעגייטש ןשיטעָאּפ ַא ןופ בײהנָא רעד זיא סָאד

 טרָאוװ'ס ןצונ ןוא ןשילַאבמיס םוצ ןלַאער ןופ ךיז ןגָארטוצרעבירַא טכירעג

 .טײטַאב ןוא שטיינק םעיינ ַא טימ

 הפוקת רעטשרע רעד וצ אמתסמ ךָאנ טרעהעג "טכיל ןייד,, דיל סָאד

 "ייוועניא םעד ןעגנַאגעגכרוד טינ ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןפַאש סבייל ינַאמ ןיא

 ןעו ,ןושל םיא טלעפיס זַא ,טליפעג טָאה רע ןעוו ,סיזירק-המשנ ןטסקינ

 ןייז טכוזעג בייל ינַאמ טָאה טייצ רענעי ןיא .טלגנַארעג ךיז טָאה רע

 ."רעקלעפ עטַאז יד ןופ ןטעָאּפ ענרעדַאמ יד ייב רקיעב גנונרעלַאב

 ןלעירעטַאמ ןיא רָאנ טינ ,םיוא טזייוו ,טַאז .ןפורעג ייז רע טָאה ױזַא

 ןַארַאפ ןענייז סע ,ןשזַאמיא ןוא תורישע רעשיטעָאּפ ןיא רקיעב רַאנ ,ןעניז

 -עבער ןוא עקידרעפָאה ,ןעז ןעמ ןעק ,דיל ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 סרעטכיד םעניא טינ לָאמ ןייק רעמ ייז טפערט ןעמ סָאװ ,תורוש עשיל

 .ןפָאש

 ,םירפס עגולק ענייד ןופ ביוטש ןעיורג סעד ןיא טינ
 ,םירבק ענייש ןוא עקילײה ענייד ןיא טינ ןוא
 טכיזעגנָא ןטרַאה סלרוג ןסיורג ןייד ןיא רַאנ
 .טכיל ןייד ןעזרעד ךיא בָאה

 לרוג םעד רשפא ? לרוג סנעמעװ :טכער טימ ןגערפ ךיז ןעק ןעמ

 "םירפס עגולק , רָאנ ? דיי ןופ לרוג םעד ,קלָאפ ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןופ

 -רעביא רענעי ןיא ןבייל ינַאמ רַאפ זענייז "םירבק ענייש ןוא עקיליײה, ןוא

 | .סעירָאגעטַאק עוויטַאגענ טעמכ טייציגנַאג

 זיא ביוטש .י"םירפס עגולק ענייד ןופ ביוטש ןעיורנ, ןגעוו טדער רע

 יד ןיא טשרע ,שזַאמיא רעקידנעניינרַאפ ַא לָאמ עלַא ןבייל ינַאמ רַאפ
 ןופ רעפַאשַאב יד ןופ רענייא טרעװ בייל ינַאמ ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש
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 -עגכרוד ןצנַאג ןיא טרעו רע ןעוו ,םערָאפ-עדַאלַאב רעשידיי-טכע רעד

 ןייועג , ןשידיי םעד רע טליפרעד ,שטנעמ-תוהמ ןשידיי ןייז ןופ ןעמונ

 ףיוא םיא רַאפ טייג םיליהת ןגָאז סנטַאט ןייז ןופ ."רעיורט ןעמוטש ןוא

 סנייז דיל עטנַאקַאב סָאד טביירש רע ןוא .טפַאשקנעב-ןדיי עקידתורוד יד

 עלופ ןגָארטעג לָאמ עלַא בייל ינַאמ טָאה ןטַאט ןייז וצ ."עטַאט ןיימ,

 יו ,רעטָאפ ןגעק הדירמ ןייק ןבייל ינַאמ ייב טינ טליפ ןעמ .טפַאשביל

 זיא סע .ןפַאש ןייז ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא ןקיווייל .ה ייב ,לשמל

 ןוא עקידנענָאמ יד גנוטכיד ןייז ןיא ןוא ןבעל סבייל ינַאמ ןיא ָאטינ

 ,טלַאטשעג-רעטָאּפ עקידנּפַארטש

 ךיא , .החּפשמ ןייז ןגעוו ןלייצרעד וצ ןבָאה ביל טגעלפ בייל ינַאמ

 .עשיווטיל ַא עמַאמ ןיימ ,רענִיַארקוא ןַא עטַאט ןיימ ,רענישזעינ ַא ןיב

 ןוא קלָאפ ןעמערָא ןופ םוק ךיא .החּפשמ רעקסנַאמערָא ןַא ןופ םוק ךיא

 ."ןשטנעמ ענעסעגרַאפ ןוא עטושּפ יד ןופ ןוחטב םעד ןטסקרַאטש םוצ ליפ

 יד רַאפ טלעטשעגנייא ךיז טרָאװ קיטומ ןייז טימ טָאה סָאװ ,ןיטנע לאוי

 .טגגי סרעטכיד םעד ןגעוו םיטרּפ עשיפַארגָאיב רעביא טיג ,"עגנוי,

 | : (1955 ,רעמונ-הנשה שאר ,"רעפמעק רעשידיי,)

 יד .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז סקעז ,עסיורג ַא ןעוועג זיא החּפשמ יד,

 ןעוועג זיא עטַאט רעד לייוו ,ןירעבעגטיורב יד ןעוועג זיא הרש-היח עמַאמ

 ַא ןירעגָאז-לטרעוו ַא ןעוװעג ךיוא זיא עמַאמ יד ,רענידרַאפ רעּפַאנק ַא

 טימ קרַאמ ןפיוא טלדנַאהעג טָאה יז .ןירעגניז ַא ןוא ןירעטכעלפ-םַארג

 רַאפ טיורב טימ לפָאטרַאק "טעברַאעגסױא , ןוא רעייא ןוא רעניה ,סנירג

 ."רעדניק עריא

 ןעוועג זיא רע זַא ,בייל ינַאמ טלייצרעד עציא-שרעה ןטַאט ןגעוו

 ,ןשטנעמ ייב תובוט ןייק ןטעב טנַאקעג טינ טָאה רע ,רעקידוועמעש ַא

 .לדנַאה ןיא ןרַאנעג ןוא הפינח ןייק ,תולווע ןייק ןגָארטרַאפ טנַאקעג טינ

 עסיוועג ַא ןעוועג זיא החּפשמ רעד ןיא זַא ,קידרעוװקרעמ זיא סע

 רעביירשווירב ַא ןעװעג זיא רעטָאפ סבייל ינַאמ .ןביירש ןופ עיצידַארט

 -קעװַא ןענייז רענעמ ערעייז סָאװ ,ןעיורפ ןוא תונוגע ,תולכ עמערָא רַאפ

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג

 ךיז טגעלפ טכַאנ וצ תבש ַא ןיא .זיוה ןיא ךעליירפ ןעוועג זיא סע

 ,סעקישטשוװוָארדנַאװ ,סעכַָאלעמלַאב ,ןשטנעמ טימ בוטש עלופ ַא ןבײלקנַא
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 ןלייצרעד ,ןעגניז טגעלפ ןעמ ןוא ,רעלטעב עטושּפ וליפא ,רעלדנעה

 ,ךעלטרעוו ןגָאז ןוא תוישעמ

 זיא רעביירשווירב ַא רעסיוא ;טנידרַאפ קיניײװ טָאה עטַאט רעד

 ,עמַאמ יד טינ ןעוו .לעפ ןוא רעדעל טימ רעלדנעה ַא ןעוועג ךיוא רע

 קרַאמ ןפיוא ןפיוקנייא טגעלפ עמַאמ יד .הנויח ףיוא ןעוועג טינ טלַאװ

 .סעטסָאבעלַאב יד וצ ןפיוקרַאפ ןוא רעייא ,זדנעג ,רעניה

 יָאמַאס סקעז רשפא ןעקגירטסיוא טסעג יד ןגעלפ טכַאנ וצ תבש

 .ייט ןרָאװ

 עכַאלעמלַאב ַא וצ ןבעגעגקעװַא םיא רעטָאּפ רעד טָאה רַאי ףלע וצ

 - ,לרעּפעטש-ןשַאמַאק ןענרעל וצ

 :דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא רָאג זיב -ַא ךיז רימ ןסיוורעד ַאד |

 רָאי ייווצ ךַאנ ,ךיש יד ייב רענידרַאפ ַא ןעוועג זיא (בייל ינַאמ) רע;

 .ךָאװ ַא לבור ןבלַאהרעדנָא ןענידרַאפ ןבױהעגנָא רע טָאה גנוי-ןרעל ַא

 טכַארבעג טָאה רע ןעוו ,םייה רעד ןיא ךיז ייב ענעצס יד ךיז טנַאמרעד רע

 זיא בוטש ןיא ייז ייב .לבור ןבלַאהרעדנָא עטנידרַאפ יד לָאמ ןטשרע םוצ

 רעדניק יד .עטַאט רעד ןסעגעג טָאה םיא טימ סָאװ ,לּפָאג ןייא רָאנ ןעוועג

 לָאמ סָאד .טנעה יד טימ רעבָא ,לסיש ןייא ןופ םיא טימ ןסעגעג ןבָאה

 וצ טנעָאנ רענידרַאפ ןסיורג םעד ןבייל ינַאמ טצעזעג עטַאט רעד טָאה

 .ןסע םיא טימ לָאז רע ,לּפָאג ןייז ןבעגעגקעװַא ןוא ךיז

 ? לּפָאג ןטימ ...ךיא ,עטַאט --
 | .לַּפָאג ןטימ ,דניק ןיימ ,סע ,סע --
 םעד רַאפ טמעשעג ךיז טָאה "רענידרַאפ רעסיורג רעד , בייל ינַאמ

 ."טלייטעגוצ םיא טָאה עטַאט ןייז סָאװ ,דובכ ןסיורג

 ,(טַאּפ בקעי ןופ ןבעגעגרעביא)

 ַא ןבייל ינַאמ ייב ןעניפעג טייהדניק .ןייז ןופ ןעגנובעלרעביא יד

 ןופ עטסקידנריר סָאד .רעדיל לָאצ ַא ןיא גנוקיטלַאטשעגרעביא עשיטעַאּפ

 ,"עטַאט ןיימ , עמעָאּפ יד זיא ייז
 ןיא ןַאמערָא רעטסכעה רעד, יו רעמ דיל ןיא טרעװ עטַאט רעד

 יד ;ןפורעגנָא סעומש ַא ןיא לָאמ ַא םיא טָאה ביל ינַאמ יװ ,"לטעטש

 טײטַאב ןרעסערג ןופ ןוא טפיטרַאפ רעמ סױרַא טמוק טלַאטשעג-רעטָאפ
 יַאב ןוא רעדיל,,) *ךיז ןגעוו השעמ ַא, נ"א גנונַאמרעד רעד ןיא וליפַא יו
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 -השורי ןוא גנובייהרעד ןופ ליפעג ַא טגָאמרַאפ דיל סָאד .(2 דנַאב ,"ןדַאל

 רעטרעוו ןעמוקַאב ,סעמעָאּפ ערעדנַא ןיא יו ,דיל םעד ןיא .טייקנדנובעג

 : רעטַאפ ןגעוו טגָאז בייל ינַאמ ןעוו .שטייט ןרעדנַא ןַא לָאמ וצ

 רעדנילב ַא זיא רעיורט ןייז ןוא,
 ייובעל ןיימ ןיא ןעגנַאגעגפיוא

 -רָאברַאפ ,"רענעביוהרעד , ,"רעקיטכיל , ןתמא רעד ןיא "רעדנילב , טניימ

 ,"רעקיבייא, ,"רענעג

 גנוטכיד ןופ דיישרעטנוא םעד רימ ןעעז "עטַאט ןיימ,, דיל םעד ןיא

 סָאװ ןוא ןבעל ןופ טמענ גנוטכיד סָאװ ,ןעעז רימ ;טייקכעלקריוו ןוא
 רעד וצ עיסנעמיד עיינ ַא קידנבעגוצ ,רעביא טפַאש ,טפיטרַאפ גנוטכיד

 .טייקכעלקריוו-סנבעל

 :עמעָאּפ רעד ןיא טלייצרעד בייל ינַאמ

 הלדבה ךָאנ טעמוא-תבש

 ,ןטלַאק סעד רַאװַאמַאס סעד ייב

 ,עלַאמש ַא דרָאב ןייז טנַאה ןייַז ןיא

 ,ןטלַאהַאב גרָאז ןייֵז דרָאב רעד ןיא

 : ןגָארט וצ ךָאי סעד ףיוא רע טייטש

 ,ןרעטש יד טסעמ ןוא ביוש יד טשיװ
 ,ןגָאװ ןוא דרעפ סָאד ףיוה ןיא טנַאּפש

 - ןןרעװ סלענ ןדירַאי ףיוא

 ןביילב זדנוא טגעלפ לביטש ןיא זַא

 . .ןגיוו ןיא טיונ ,רעדניק ןוא ךַָאװ

 ןביירטרַאפ טגעלפ עמַאמ יד רָאנ

 .ןוגינ ַא טימ תורצ ןוא רעצ

 .ןעגנעה רעטצנעפ יד ףיוא ןענוז
 ןדירַאי ןופ רע טמוק קיטיירפ
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 ןעגנערב לביטש ןיא זדנוא וצ ןוא
 ; ןדירפ ןוא טיורב ,תוחיר ןוא דיירפ

 ,תורישע ןייֵז -- רעדניק ןוא בייוו

 -- ,סענייא ןיא טולב לסיב ןגייא

 תורימז ערעזדנוא ןוא טכיל-תבש

 .םינכש עלַא רעטצנעפ סוצ טגנערב

 ןגַאטרַאפ עקיאיינש ןיא רַאנ

 רעיוא שרעדניק ַא טימ ךיא בָאה

 ,ןגָאז-םיליהת ןייֵז טרעהעג טפַא

 .רעיורט ןעמוטש ןוא ןייוועג ןייֵז

 ? ןדייז-רעטלע ןַא ןופ רעיורט

 -- !ןענײלּפ רעניַארקוא ןופ רעיורט

 ,ןדײרוָצסױרַא טרַאװ ןיא טינ

 ,ןענייוווצסיוא סיליהת ןיא טינ

 רעדניק ןופ טולב ןדנילב ןיא רַָאנ

 .ןבעגרעביא קיבײא ףיוא ןוא
 רעדנילב ַא זיא רעיורט ןייז ןוא
 .ןבעל ןיימ ןיא ןעגנַאגעגפיוא

 , רעדילרעדניק יד ןוא רעדיל עוויטַארַאנ יד (בי

 .סעמעַאּפ עשיריל עצרוק ןביירש ןופ ןבױהעגנָא טָאה בייל ינַאמ

 ייטש עלעדייא עטריסנַאינ ןיא רקיעב טײטשַאב טייקשירעלטסניק רעייז

 זיא סע .ךיז ןגעוו ןלייצרעד וצ טייקטסיירד ןוא טײקנפָא רעד ןיא ,ןעגנומ

 רעטשרע רעד ןופ .הגרדמ רעכיוה ַא ןופ "גנוטכידיךיא,, ,גנוטכיד עשיריל

 ינַאמ זַא ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש זיא ןפַאש ןשיטעַאּפ ןייז ןיא הפוקת

 יַארַאנ םעד ,טייקיירפ ליפ ױזַא טימ ,ןשרעהַאב טייצ רעד טימ טעװ בייל

 | ,ליטס ןוויט
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 -רעביא ןַא ןרָאי ןופ ךשמּב ןעמוקעגרָאפ זיא סע זַא ,סיוא טזייוו סע

 רָאנ טינ .תוחילש רעשירעטכיד ןייז ףיוא קוק סבייל ינַאמ ןיא ךָארב

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא רעביירש-ןדַאלַאב רעטוג ַא רעטכיד רעד טרעוו

 ןשידיי םעיינ ַא ןפַאשַאב רעטכיד ערעדנַא טימ טפלעה רע רָאנ ,רוטַאר

 .עדַאלַאב רעד ןופ חסונ

 ןיא טָאה רע ןעוו טכערעגמוא ןעוועג זיא ןיקוויר .ב רעקיטירק רעד

 עשיריל סבייל ינַאמ וצ לסילש םעד ריא טָאה טָא ןוא , : ןבירשעג 1

 סע ףיונוצ יז טגייל ,השעמ-סקלָאפ ַא טמענ ,דילסקלַאפ ַא טמענ ; רעדיל

 ,לדיפ ַא טימ רעלטעב ןדנילב ַא קעװַא טלעטש ןוא עדַאלַאב ַא ןרעוו לָאז

 ;ױזַא טינ זיא תמא רעד ."ןרעלקפיוא ךיז טעװ ץלַא ןוא --- ייברעד לפייפ

 ןייק ַאטינ ריא ןיא זיא סע .רעטלקיװרַאפ ךס ַא זיא עדַאלַאב סבייל ינַאמ

 ךעלטסניק ןייז ןלָאז סָאװ ,ןשינעעשעג ןייק ,גנורינעצסניא עכעלטסניק םוש

 ךיז טגעװַאב ןדַאלַאב סבייל ינַאמ ןיא ץלַא .ןטקעפע בילוצ טלעטשעגסיוא

 ןוא ךעלשידיי סיוכרוד זיא םערָאפ-לייצרעד יד .יירפ ןוא ךעלריטַאנ

 .טכע ךעלמיטסקלָאפ

 רעטסנייפ רעד ןופ רעטכיד רעד טייצ רעד טימ טרעוו בייל ינַאמ

 עיצַאריּפסניא עשירעטכיד יד ןרעדנּוװַאב זומ ןעמ .עיזעַאּפ רעוויטַארַאנ

 ַאזַא ןיא טייקשירעלייצרעד רעשיטעַאּפ רענייפ רעד ןופ ןעניוטש ןוא

 טרעדנוה ףניפ טגַאמרַאפ עמעַאּפ יד ."רַאנ רעדע יו עמעָאּפ רעגנַאל

 .תורוש עטמַארגעגי-גולק ןוא עלעדייא

 ,ןזיװעגגָא טָאה רע ןעוו ןיטנע לאוי רעקיטירק רעד ןעוועג זיא טכערעג

 ןענייז יז , ; 1914 ךַאנ ןעמוקעג זיא ןדַאלַאב יד ןופ ןוקית רעתמא רעד זַא

 ןיטנע טניימ ,טלָאמעד זיב ."דמערפ רעד ןופ טיײוװעגנָא רעמ ןעוועג טינ

 רעפסָאמטַא עשידיי ,ןשטנעמ עשידיי ,"דרע עשידיי טלעפעג ייז טָאה,

 עדַאלַאב יד .אמזוג ןָא טינ ךיוא זיא גנוניימ סניטנע לאוי .טסייג ןוא

 זיא סָאד --- "יב וינעווע , .דמערפ רעד ןופ טײװעגנָא טינ זיא ."יב .וינעווע,

 םענופ טײקמינַאנַא רעד טימ ,טײקיטרַאנגײא רערעדנוזַאב ריא טימ ,קרָאידוינ

 טרעװ ןוא קורדסיוא םוצ טמוק הביבס עבלעז יד .ריא ןיא ןשטנעמ

 "רעד ןייז ןיא ןוא "בורגלסעק , ןַאמָאר סווָאטַאנגיא דוד ןיא טרעדלישעג

 ושָאטַאּפָא .י ןגנוי םעד ייב ןענַאמָאר יד ןיא ךיוא ,"יביפ , גנולייצ

 רעשידיי רעד ןיא ןעק ןעמ .עדַאלַאב-רעגייטש ַא זיא "יב וינעווע,

 טינ ןיא עדַאלַאב יד ;ןדַאלַאב עכלעזַא לָאצ ַא ןלייצפיוא רוטַארעטיל
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 ךָאד טָאה יז רעבָא ,עדַאלַאב רעד ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא יד וצ ךעלנע

 ,טנעמירעֿפסקע ןַא יו רקיעב ,טרעוו ןשיטעַאּפ ןקידנטיײדַאב ַא

 -איבנה והילא ענייז ןיא בייל ינַאמ טזײװַאב גנוכיירגרעד עטסערג יד
 סָאװ ,טעברַא רערעדנוזַאב רעד ןיא טריזילַאנַא יונעג ןרעוו ייז .ןדַאלַאב

 ."םערָאפ-עדַאלַאב עשידיי יד , ג"א ךוב ןיא טקורדעג טרעוו

 ,רעדילרעדניק סבייל ינַאמ : עמעט רעד וצ טציא ןעמוק רימ

 ינַאמ טרעדנּוװַאב קרַאטש רעייז טָאה טָאלבנזױר .ה רעטכיד רעד

 ,גנוטכיד-רעדניק סבייל

 ,"רעיוא רעשידָאלעמ ןייז ,טייקידוועגניז ענעריובעגנייא סבייל ינַאמ ,

 -- ,דניק םוצ ןריפרעד טזומעג םיא טָאה, ,טַאלבנזיור .ה ןבירשעג טָאה

 ןבָאה לָאז סָאװ ,טעָאּפ ַא ךָאנ זדנוא ייב ָאטינ .דילרעדניק ןשידיי םוצ

 רעויטימירּפ רעד יװ ,דניק סָאד .דניק ןשידיי ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ַאזַא

 ,..םעטיר ןופ קוצ ןטימ ןריובעג טרעוו -- שטנעמרוא רעד וליפא --- שטנעמ

 רקיע רעד .טעמכ ,טרָאװ ןכעלדליב םעד ןָא ךיז טײגַאב דילרעדניק סָאד

 ,גנַאזעג -- גנַאלק זיא דניק םייב

 טייקרַאבלטיממוא עוװִיַאנ יד ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ףרַאד טעַאּפ רעד..,

 טָאה בייל ינַאמ ..טייקוויטיסנעס עגולק יד קיטייצכיילג ןוא דניק ןופ
 ןיײז ןענַאטשרַאפ רעבירעד טָאה דניק סָאד ןוא דניק סָאד ןענַאטשרַאפ
 -ַאי רעט15 ,"עמיטש-רעטעברַא עיירפ,,) ."בייל ינַאמ --- טעַאּפ ןטבילַאב

 | | | | .(1945 ,רַאונ

 רעדניק יד ייב ןענייז ןבייל ינַאמ ןופ סעמעָאּפ עטסטבילַאב עמַאס יד

 יד ."ךעלעצנערק ,ךעלעמילב , ןוא "טיונ יד , ,"רעדמערפ רעד, ןעוועג

 -לוש יד ךרוד רקיעב ןרָאװעג ּרעלוּפַאּפ רעדניק יד ייב ןענַײז סעמעָאּפ

 ,סעבַאגסיױוא ערעדנוזַאב ןיא ןענישרעד ךיוא ןענייז רעדילרעדניק יד .רעכיב

 ןעמָאנ ןרעטנוא סױרַא זיא גנולמַאז עטסלופ יד .סעיצַארטסוליא ענייפ טימ

 רעדיל , לייט ןטייווצ ןיא טקורדעגרעביא טציא) ."רעדנוװװ רעביא רעדנווז,

 .("ןדַאלַאב ןוא
 טייקנייש רעד טימ קלָאֿפ ןופ ץרַאה סָאד ןדניברַאפ טלַאװעג בָאה ךיא;

 רעטכיד רעד .טקירדעגסיוא לָאמ ַא בייל ינַאמ ךיז טָאה ,"טלעוו רעד ןופ

 ןבייל ינַאמ ייב טײטַאב טָאה טייקנייש רָאנ ,טכיירגרעד תוחילש ןייז טָאה

 | .ןויסנ ןוא תמא ,טייקסטוג ךיוא --- טייקנייש יו רעמ
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 : טייקנייש ליפ ױזַא ָאד זיא עמערָא רעזייה ןיא

 .ןוחטב רעד טלדייא ןפיל עקירעגנוה יד

 ,טייקניילק רעלַאוװק ריא ןיא ןגָאלשעג זיא סָאװ ,טנַאה יד

 .ןכש ןעמערָא םעד רַאפ ןפָא ןריט עלַא טלַאה

 ,ןליוק ערַאד יד ןופ רעייפ ןטלַאק סםעד ייב ןוא

 ,ןגיובנלע ףיוא טנעלעג פעק ,ןשיט יד סורַא

 ןלייצרעד דרעב עטלַא ןוא ,עטציּפשעג ןרעיוא יד

 .ןגיוטשעג טינ סיסינ ןופ ןוא המכח ןוא רעצ ןופ דייר יד

 ,רעײרפַאב רעד ,רעליטש רעד -- ּפעק עלַא רעביא ןוא

 .ןטימ ןיא ייֵז טימ טציז ןוא דַײר יד ןופ טרעדינ רע

 רעייפ סעיינ טימ ןרעקַאלפ ןליוק ערַאד יד

 . .ןטינשעגסיוא רעייפ ןופ דרעב ןוא ּפעק עלַא ןעלטיור ןוא

 רענייק , : טקרעמַאב ױזַא דיל ןטימ גנודניברַאפ ןיא טָאה ןרָאהניײא דוד
 -טלעוו רעסיורג רעזדנוא ןופ טייקנייש יד (בייל ינַאמ יװ) ןעזעג טינ טָאה
 ןטרַא .ָאד -- רעזייה עמערָא יד ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עמַארד
 .."ןחישמ ףיוא

 יו ? רעביײרשיןדַאלַאב ַא רעקיריל ַא ןופ ןרָאװעג בייל ינַאמ זיא יו

 טבעלעגכרוד ןבעל ןייז ןיא לָאמ עכעלטע בייל ינַאמ טָאה סיוא טזייוו סע
 | .טעטיטנעדיא ןופ ןסיזירק

 רימ / ןוא ןשטנעמ ןופ ןבעל ןיא ןשינערעקרעביא רָאפ ןעמוק סע
 רַאפ ןטײטַאב ייז סָאװ ןוא זדנוא ןריפ ייז ןיהּוװ השעמ תעב טינ ןסַײװ
 רעװ ;זדנוא טקריװַאב סָאװ ,שינעעשעג עקיצנייא ןייק טינ זיא'ס .זדנוא
 .טלקיוורַאפ ןענייז סע ןעגנודײשטנַא ,תוקפס ,ןעגנובעלרעביא לפיוו סייוו
 רימ ןליפרעד ,טײקשרעדנַא רעזדנוא גנולצולּפ רימ ןעעזרעד רעטעּפש טשרע
 ןייא ךיז ןענַאמרעד רימ ןוא ,ךיז ןשודיח רימ ,ךיז ןיא "ןשטנעמ םעיינ ,םעד
 רעװ ןָא ןעגנעה ריִמ ןכלעוו ןָא ,קַאװשט ןרַאפ יז ןכַאמ ןוא שינעעשעג
 .גנורַאפרעד רעזדנוא ןיא ןשינעעשעג ןוא ןעגנובעלרעביא לפיוו סייוו
 ןוא טקנעדעגרַאפ בייל ינַאמ טָאה גנובעלרעביא עקידשודיח עקיצנייא ַאזַא
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 םיא ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע ךס ַא ןופ לָאבמיס ןרָאפ טכַאמעג

 ,ןעמוקעגרָאפ
 ןייז, .(1952 .וָאנ רעט1 "רעקעוו רעד,) :טלייצרעד טַאּפ בקעי

 -נעגניז ,קידנעגנילק ןעוועג בייהנָא ןופ ךיילג זיא ךַארּפש (סבייל ינַאמ)

 -ַאמעג ךימ טָאה סע, .םערָא וצ -- טליפעג רע טָאה ױזַא --- רעבָא ,קיד

 ןּבָאה סע ,טקינײּפעג םיא טָאה סע "..שינעלמַאטש ענעגייא ןיימ טרעט

 טינ רעבָא טָאה רע .תוישעמ ,םינוגינ ,סעיזַאטנַאפ טזיורבעג םיא ןיא

 זיב .טליפעג טָאה רע יװ ױזַא ייז ןעגנערבוצסיורַא ךַארּפש ןייק טַאהעג

 סנ םעד טָא ןגעוו .טביולגעג רע טָאה ױזַא .סנ ַא ןעשעג זיא םיא טימ

 ר :ױזַא טלייצרעד רימ רע טָאה

 ,ןילקורב ןיא סַאג רענייש ַא רעביא ,קיטנוז ַא ,לָאמ ןייא ,ךיא יג ,

 ייברַאפ ךיא ייג .הנשה שאר ,טייצ-ןעיסָא ןעוועג זיא'ס .ןעמולב ,רעמייב

 ןופ ןסיײרּפָא טינ ךיז ןָאק ךיא .טנװַאד ןזח ַא -- ּפָא ךיז לעטש ,לוש ַא

 רימ ןיא ךיז טנפע סע זַא ,גנולצולּפ ךיא ליפרעד סעּפע .הליפת סנזח םעד

 ."ןושל ןופ ןוא רעדליב ןופ לַאװק ַא

 ּרָאג ,שרעדנַא רָאג ןביירש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 .ןסנַאוינ-ךַארּפש ןופ לַאװק ַא רימ רַאפ טנפעעג ךיז טָאה סע, .רעדיל עיינ

 ביילג רעמָאט טַאהעג ארומ בייל ינַאמ טָאה ,רימ סע קידנלייצרעד

 ,טרעה ,רָאנ טרעה ,רָאנ ,רעקיטסימ ןייק טינ ןיב ךיא,, .םיסינ ןיא טינ ךיא

 ץנַאג ןייז טליפעג רע טָאה ױזַא ."סנ ַא יװ טגנילק סָאװ ,טקַאפ ַא זיא סע

 ."סנ, ַא ןעשעג זיא םיא טימ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןבעל

 !ןטסילָאבמיס-ןטעַאּפ יד ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ (גי

 גנוטכיר עשיטסינַאיסערּפמיא-שיטסילַאבמיס ,עשיטסילַאודיוװידניא יד

 טָאה ןוא טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןעמוקעג זיא עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןיא

 ,שידיי ןיא ןַאנַאק ןשיטעַאּפ םעיינ ַא ןוא טייקנייש ךס ַא טזַאלעגרעביא
 ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא הפוקת עצרוק ַא זַא ,ןעשעג ױזַא זיא סע

 ויטקעיבַא טָאה ,גנַאגּפָא ןופ ,גנשיטנַא ןופ הפוקת ַא ,קלָאפ רעזדנוא

 ךיא טָאה סע ;רוטַארעטיל רעד ןיא םוקפיוא רעייז טכַאמעג ךעלגעמ

 ייז יו ױזַא ןייז וצ שינעפרעדַאב עוויטקעיבוס רעייז טכַאמעג ךעלגעמ
 .שרעדנַא טינ ןוא ןעוועג ןענעז
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 ימ ןעייטש "עגנוי יד  עַּפֹורג רעשירָארעטיל רעד ןופ רעטכיד יד

 ,לָאמ טפַא זיא טלעוװ רעייז רעבָא ,רעייגרָאפ ערעייז רַאפ רעכעה עדוי

 זַא ,ןעוועג טרעשַאב זיא דלַאב .רוטַאינימ ןופ טלעוו יד ,בײהנָא ןיא רקיעב

 עּפָארייא-ברעמ ןוא חרזמ ןיא ןשינעעשעג עלַאיצָאס ןוא עשיטילַאּפ עסיורג

 -טלעוו ייווצ .ןבעל רעזדנוא ןופ תודוסי יד ןעלסיירטפיוא קירוצ ןלָאז

 -ַאטָאט ןופ םוקפיוא רעד ,םזישַאפ ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ןייא ןיא תומחלמ

 רערַאטילַאטָאט רעקידנעגניװצַאב ַא ןופ ךיוא אלימב ןוא תוכולמ ערַאטיל

 ןזיב טלסיירטעגפיוא ןבָאה ןשינעעשעג עקידמיואמ עלַא יד --- ,עיפָאסָאליפ

 יד -- רעמ ךָאנ ןוא ,ןשטנעמ ןקיטנייה ןופ ןבעל-המשנ סָאד טנורג

 .ןדיי םענופ המשנ

 ןעוועג זיא םזינַאיסערּפמיא-םזילָאבמיס ןופ ילכ עשיטעַאּפ עלעדייא יד

 ,טייצ רעד ןופ רעדיוש ןעמַאזיורג םעד ןעמענוצפיוא טרַאצ ןוא ךַאװש וצ

 שטנעמ רעד סָאװ ,טקַאפ רעד זיא רעדנּוװ עלַא ןופ רעדנּוװ םוצ רעבַא

 ןײלַא רעטכיד רעד יוװ ,רעקיטפערק ,רעקרַאטש ןייז ןעק רעטכיד ןוא

 ןטייקכעלגעמ עכעלשטנעמ ענייז ךיז ןיא ןריורפרַאפ טינ טָאה בייל ינַאמ

 טינרָאג רעירפ ךיז רַאפ טָאה רע סָאװ ,תוגרדמ וצ ןגייטש וצ ,ןסקַאװ וצ

 עשירעטכיד ןייז ךיוא טגייטש ,ןגייטש ןעק שטנעמ רעד ןעוו .טנכיײצעגנָא

 ,תוכיא ןוא תומכ רעמ ןײלַא ךיז ןיא טקעדטנַא טָאה בייל ינַאמ .עיזיוו

 ,ןלעדייא ןייז וצ .טכירעג ךיז טָאה רע יװ ,גנוקיטלַאטשעג-םערָאפ רעמ

 רעשיּפע ןופ טייקכעלגעמ יד ךיוא ןעמוקעגוצ זיא ןָאט ןשיריל ןקידרעטיצ

 : .גנורעדליש-ןשטנעמ ןוא טייקשירעלייצרעד

 -סיטַאמַארד , רעד טימ ןצונַאב בייל ינַאמ ךיז טמענ טייצ ןייא ןיא

 ךיז ןצונַאב וצ טַאהעג ביל ױזַא ןבָאה רעקיטנַאמָאר יד סָאװ ,"ַאנַאסרעּפ

 רעד ןעוועג רעִירפ ןענייז סעקסַאמ עשיטַאמַארד-שיריל ענייז ,ריא טימ

 רע ףוס םוצ ,ו"ל יד ןוא איבנה והילא רעטעּפש ,רַאנ רעד --- רעפייפ

 טינ ,ךיז .ַאנַאסרעּפ-סיטַאמַארד ַא יװ ןײלַא ךיז טצונ בייל ינַאמ .ןײלַא

 ,טייקנייש ןוא רעדנּוװ ןופ עגר רעקיצנייא רעד ןופ גנוקעלּפטנַא רעד ןיא

 שטנעמ רעדעי לפיוו ףיוא ,"ךיא ןשירָאטסיה , ןוא "ןויטקעלַאק , ןייז רָאנ

 -עג:ךיא ײלרעלַא ןופ עמוס ַא ןײלַא זיא ןוא עירָאטסיה ןייז טגָאמרַאפ

 רעד ןיא רעדַא ,טיצ רעד טימ תופתושב ,רע סָאװ ,ןעגנוקיטלַאטש

 רָאנ ,לונ ןייק טינ .טמערופעגסיוא ךיז ןיא טָאה .,טייצ רעד וצ הריתס

 .עמוס ַא
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 ןכעלשטנעמ רעדיל סבייל ינָאמ ןיא טקרעמעג טפָא רימ ןבָאה רעִירפ

 .ןײזטסּוװַאב ןשיטעָאּפ ןרָאלק טימ ןעמַאזוצ טמערופעג ,ןייזטסּוװַאבמוא

 "עג רעמ ךָאנ טימ טשימעג ,ןײזטסּוװַאב ןרָאלק ןיוש רימ ןפערט טציא

 טקנעש טַאטלוזער ַא יװ .רעירפ יו טייקטריניפַאר רעשיטעָאּפ רעטמיוצ

 יד ןבעל ןייז ןופ רָאי ירד עטצעל יד ןופ ךשמב רעטכיד רעד זדנוא

 .ןטענַאס קיצכעז
 :רעטכיד-ןטסילַאבמיס יד ןופ ןעמָאנעפ רעקידרעװקרעמ ַא זיא סע

 ַא ילבפיוא רעד ,רעצרוק קיסעמשינטלעהרַאפ ַא זיא ףױרַא-גרַאב רעייז

 יד ןרעכײרַאב וצ רעטייו טרעשַאב ןיא ייז ןופ ענעי רָאנ ןוא ,רעצרוק

 ןעניפעג ןוא ןיילַא ךיז ןעמוקייב ןענעק סָאװ ,רוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנ

 .גנוקיטלַאטשעג רעדנַא ןַא ךיז רַאפ
 ןעק רעקיטנַאמָאר ַא ,טסילַאער ַא וימי לכ ןביילב ןעק טסילַאעד ַא

 ןרָאי ןוא ןרָאי רענַאשז ןייז ןעלקיװטנַא ,ליטס ןשיטעָאּפ ןייז ןטיהפיוא

 רע .ןײילַא ךיז ןרעצרַאפ ןעק רע סָאװ זיא םזילָאבמיס ןופ עבט יד .גנַאל

 .ןַאּפש ןגנַאל ןייק ןוא גנונַאּפש עגנַאל ןייק ןגָארטרַאפ טינ ןעק

 -ינַא; םענעגייא םעד ןסקַאװרעבירַא טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,יד

 גנוטכיד רעייז זיא םעד ךָאנ ןוא טילבעגּפָא ןוא טילבעגפיוא ןבָאה ,"ןימאמ

 רעבָא ,ןבעל-ןּפָארט רענעגנַאגעגפיוא רעקיליײה רעד רָאנ ןעוועג ייז רַאפ

 ןעייג רעטכיד-ןטסילַאבמיס יד .ןייז טנעקעג טינ סע טָאה ןבעל לופ) ןייק

 ינַאמ .רעטכיד סיוא רעדָא ןטסילַאבמיס סיוא רעדָא טלעוו רעד ןופ קעװַא

 ןבָאה ייז ,ןטסילָאבמיס סיוא קעװַא ןענייז דנַאלזייא ןבואר ןוא בייל

 אקווד טינ ,שממ ןבעל םוצ קעװַא זיא ױדנַאל ָאשיז .רעטייוו טנַאּפשעג

 .רעדנּוװ ןייז וצ
 ןכעלרע ןַא ןופ ןורכז רעטוג רעד זדנוא טניד לַאפ םעד ןיא ךיוא

 : תודע
 יד ןיא טייוו, ,דנַאלזייא ןבואר טלייצרעד ,"ןעוועג ןיוש ןיב ךיא,

 -רַאפ ...ױדנַאל טָאה טלָאמעד .קיצרעפ רעבירַא םיוק יױדנַאל ,רעקיצרעפ

 -גסקַאװרעטנוא ענייש ייווצ ,בייוו גולק ַא ,זיוה ןייש ַא טַאהעג ,טוג טניד

 ,סעדייז ןופ ןכַאז-השורי ,גרַאװרעבליז ןיא ךיז טכָאקעג ,רעטכעט עקיד

 ךעלדנייטש ,גרַאװרעבליז ןוא ,ןליוּפ ןופ טקישעגרעביא םיא טָאה ןעמ סָאװ

 יו טבעלעג ,קרַאי-װינ ןיא ָאד טלדנַאהעגנייא טָאה רע סָאװ ,גנוריצ ןוא

 ןיוש זיא רע ..!ַאב -- ?רעדיל .ןבעל ןופ טַאהעג האנה ןוא הףַארג ַא
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 "עטיל ,"גנילירפ רעזדנוא ןופ , ,דנַאלזייא ןבואר) ."ךעצ ןופ סױרַא גנַאל
 .(1954 ,ןטערטרַאּפ ןוא תונורכז עשירַאר

 -טנַא - סבייל ינַאמ ןײטשרַאפ ֹוצ קיטכיוװ טלּפָאט רעבירעד טרעוו סע

 .ןטעָאּפ ךעצ םעניא טיהעגפיוא םיא טָאה געוו רענעי רָאנ ; געוו-סגנולקיוו

 טעָאּפ ןופ תווחילש יד (ךי

 סטָאג ףיוא רע טמוק סָאװ טימ ,רעטכיד ןופ תוחילש יד זיא סָאװ

 .ןעגנונַא ײלרעלַא רימ ןעעז ןבעל סבייל ינַאמ ןופ גנַאג םעד ןיא ? דרע

 רָאנ .טייקפייר ןופ הפוקת רעד ןופ שרעדנַא זיא ,לשמל ,הפוקת-טנגוי יד

 טימ טייק ַא זיא סע .גנודניּב ַא ןַארַאפ זיא גנולקיװטנַא רעצנַאג רעד ןיא

 רעגנע ןוא רעגנע ןרעוו ,ףיונוצ ךיז ןדימש ןעגניר יד ןוא ,ןעגניר

 : ךיז ןגערפ רימ ןעוו ,ןבעל סבייל ינַאמ ןופ הפוקת רעִירפ רעד ןיא

 רעטכיד רעד :ןרעפטנע שרעדנַא טינ רימ ןזומ ? רעטכיד רעד זיא סָאװ

 יד ןעלדנַאװרַאפ רע ןעק ףֹושיִכ ןוא טרָאװ ןייז טימ ,רערעכיוצ ַא זיא

 ןליפרעד םעד ךָאנ .רעדנּוװ ןוא דיירפ ,טייקנייש ןיא ןבעל סָאד ,טלעוו

 רעד .טסיירט ןופ רעגנערב ַא יװ -- רעטכיד ןופ דליב רעדנַא ןַא רימ

 ןוא דיירפ ןעגנערב טלעוו רעקיטעמוא ןַא ןיא ןעק "רעפייפ , רעד ,"רַאנ ,

 ןוא םערָאפ-עדַאלַאב עשידיי יד ֿבײל ינַאמ טלקיװטנַא רעטעּפש .טסיירט

 ןייק טיג ג ,רעפייפ ןייק טינ ןיוש ,טלַאטשעג"איבנה והילא יד ןיײרַא טגנערב

 .ןבעל ןופ הכרב יד ןוא גנולייה ןעגנערב ןעק סָאװ ןאיבנה והילא רַאנ ,רַאנ

 רעד ;ןבעל םענעגייא ןייז ןופ ןובשח ַא רעטכיד רעד טריפ ףוס םוצ

 -סנבעל ןֹוא רעגניז-תלהק ַא זיא רע ,ָאי .טינ ךיז טלעטשרַאּפ רעטכיד

 ,םענייק ןטּפשמ וצ טינ ,ןבעל םענעגייא ןופ רעטכַארטַאב ַא ,רעטכַארטַאב

 טינ ןשינעלעטשרָאפ ןָא ,ןילַא רע טרעװ רע ;ןגָאז תמא םעד ךיז רָאנ

 ַא טימ רעדנילב ןייק טינ ,טשרמולכמ "רַאנ, ןייק טינ ,"רעפייפ , ןייק

 רעד ,עציא-שרעה ןב בייל ינַאמ טרעוװ רע ;רערעביױצ ןייק טינ ,עברָאט

 טרעדנוװ רע ןוא העיסנ רעטייוו ַא וצ ןטיירג ךיז זומ סָאװ ,שטנעמ"רעייג

 יו .תיב"ינב יד רעביא רע טזַאל סָאװ ,געוו ןיא רע טיירגרַאפ סָאװ ,ךיז

 ןכעלקריוו ןייז טכַארטַאב רע ! ךיז ןגעוו ןדייר סָאד ןעק רע טושּפ ןוא יירפ

 .יירערַאנ רעשיטסיצרַאנ-רעשיטעַאּפ ןַא לרוג
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 רימ זיא ליווו

 ,רעטלע רעטוג טימ טמוק המכח יד רָאנ טינ

 ,טורַאב ןוא טרעטיול סָאװ טימעג ַאזַא ךיוא רָאנ

 : רעטלעק ןופ ןייו רעטלעטשעגנייא יװ יא סָאװ

 .טולב סעד רַאפ סערַאװ ,רעטייה ןוא גיוא םעד רַאפ סיז

 ןדיירפ ןיא ךיוא בָאה ךיא זַא ,רימ יא ליֹוװ ןוא
 ,טימעג אזא ןופ ןסיז סעד םעט םעד טכוזרַאפ
 -- ;ןדייז רעייז ןלַאּפַאב ךעלקינייא עניימ ןעוו
 .טימ רעייז ןיא ךַאל ןוא ציז רעטלַא ךַא -- ךיא ןוא

 : ןכילגעג במעד ןטלַא םענעי וצ ןיב ךיא
 (ירק ַא טימ טלגנירעגמורַא ינק ענייז זיב
 ןכירק ךעלגייווצ סעמעוו ,ךעלבמעד עגנוי ןופ
 ,זיירג ןכיוה סענופ ןּפַאכ וצ דרַאב יד ,ףױרַא

 ןגיוא ענטומ עטלַא טימ ךַאל ןוא ציז ךיא

 ,טייו רענטומ רעד וצ ךעלּפעק עגנוי רעבירַא

 ,ןגױלֿפעגּפָא ןענייז סָאװ געט .יד עז ןוא

 .טייז רענעי ןופ ןָא ןעמוק סָאװ ,געט ןוא

 ןעוװעג חצנמ טָאה רפסה םע ןַא ןופ השורי עשירַארעטיל עטלַא יד |

 קידרסומ ,קידמיליהת לייט םוצ זיא השורי יד .בייל ינַאמ ןגנוי-קיבייא םעד

 רעגולק ַא טימ .קידתילכת-שילַארָאמ ךעלשּפיה טסייה סָאד ,שירעגָאז ןוא

 עטסקיגיײװעגיא ןייז ןוא ךיז רעטכיד רעד טעז טייקרָאלק רענעּפַא ןוא

 טמוק סָאד .ןדיי ייב רעטכיד עסיורג ערעדנַא ןופ טײקשרעדנַא יד ןוא טלעוו

 סע ."ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא יו רעדיל עכלעזַא ןיא קורדסיוא םּוצ

 רעטכיד רעד ןוא ,סרעֿביוצ יילרעלכ ןוא ןטייקנייש ײלרעלַא ןַארַאּפ ןענייז

 ַא ןופ געוו םעד ,ךיז -- סרעדנּוװ עלַא ןופ רעדנּוװ ןטסערג םעד טעז

 ןוא שטנעמ רעד -- םילוגלג ליפ ױזַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 יירט רָאנ .תוירחא ןופ רעטכיד ַא טרעוו רערעביוצ רעד .,ןבעל ןגייא ןייז
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 ;םענעי ייב טינ ןוא ,ךיז ייב תוירחא סָאד רע טכוז ,געוו םענעגייא ןייז
 .ןבעל םענעגייא ןייז ףיוא רָאנ תושר ַא טגָאמרַאפ רע

 ,טלעוו רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ רעטעב רעטוג ַא טרעוו רעטכיד רעד
 טָאה .םיליהת-לעב ַא ןופ טלַאטשעג רעטלַא-יינ רעד ןיא רעטכיד רעד

 ףיױא תוכלמ ןופ ןוא רעשרעה ַא ןופ ןיורק יד ןטיברַאפ ךלמה דוד טינ
 תוחּפה לכל ?רעגַאז םיליהת ןטסַארּפ ַא ןופ טימעג םענעכַארבעצ םעד
 גנובייהרעד יו ,לרוג סנשטנעמ ןופ עמַארד יד ןעזעג קלָאפ סָאד טָאה ױזַא
 .הדירי יו טינ ןוא ,גנוניזַאב ןוא

 יי רעוו

 -- !ןעניײּפ ערעזדנוא ןיא ןטסיירט זדנוא טעװ רעוו
 ןעמענרַאפ טסעוװ וד ןוא ןטסיירט (דנוא טסעװ וד
 ןעמעשרַאפ טינ ןוא ןייגייברַאפ טינ ןוא
 .ןענייז רימ יוװ ןיילק ,ןענייז רימ יװ ,זדנוא

 ןענייש סָאד יװ םוטש ןוא ַאד דרע יד יו סםוטש

 -- וןרעטש ערעזדנוא טינ ןופ טכַאנ רעזדנוא ןיא

 ןרעה זדנוא טסעוו וד -- ?ןרעה זדנוא טעוװו רעוו

 .ןענייז רימ יוװ ןיילק ,ןענייז רימ יװ םוטש

 ןטסילָאבמיס עשיזיוצנַארפ יד ייב טָאה סָאװ ,געוו-סגנולקיווטנַא רעד

 -רעד ,ןרעטרַאס זיב ןעלרעוו ךרוד ,ןרעלדָאב ןופ תורוד יירד טרעיודעג

 -עגייא ןייז ןופ געט עטשטנעבעג יד ןיא בייל ינַאמ ןפוא ןייז ףיוא טכיירג

 .גנולקיװטנַא רעשיטעָאּפ רעטרעשַאב רענ

 עשיסור רעדָא עשיזיוצנַארפ טימ ךיילגרַאפ ןוא לעלַארַאּפ רעדעי

 ףיט ױזַא זיא ביל ינַאמ .שלַאפ ןעוועג ןטלָאװ ןטסילַאבמיס-רעטכיד

 טימ רַאנ ןכיילגרַאפ םיא ןעק ןעמ זַא ,ןבעל ןשידיי ןיא ןסקַאװעגנײרַא

 סבייל ינַאמ ןיא הפוקת ןייא ןכיײלגרַאפ ןעק ןעמ ,טסייה סַאד ;ןײלַא ךיז

 ,הפוקת רעטייווצ ַא טימ געוו ןשירעפעש

 "וו ,רעטכיד רעשיפַאלק רעמ בייל ינַאמ זיא הפוקת רעטצעל ןייז ןיא

 ןבייל ינַאמ וצ םוא ךיז טרעק סע .ןלעטשרָאפ טנעקעג ןעוו ךיז טָאה ןעמ
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 רעליטש -- טנקיילרַאפ גנַאל-ןרָאי ןוויכב טָאה רע סָאװ ,טפַאשנגייא ןייא

 ןייז ןבעגעג רעִירפ ךָאנ טָאה םערָאפ-עדַאלַאב יד .טּפַאשנדייל ןוא סָאטַאּפ

 םיא ףיױא טָאה טענַאס רעד ,טעטילַאװק עשיטַאמַארד-שיּפע ןַא גנופַאש

 ןליפ רימ רעבָא ,םוצמיצ ןשיטעַאּפ ןופ טכילפ יד טגיײלעגפיורַא רעמ ךָאנ

 ןייק טינ זיא'ס .טעטילַאװק רעשירעטכיד רעבלעז רעד ןופ םעטָא םעד

 !גנונעקיילרַאפ ַא ןעװעג טלָאוװשס ?ןייז סע ןעק יװ !בייל ינַאמ רעדנַא

 ןטענַאס יד ןיא .גנוָאיַאב ַא רָאנ ,ןטענַאס יד ןענייז גנונעקיילרַאפ ןייק טינ

 .רעִירפ ןופ ןויטָאמ-טנורג יד טרזחעגרעביא ןרעוו

 ןייז ףיוא ןצירקרַאפ ןסייהעג טָאה רע סָאװ ,טענָאס ןטצעל ןייז ןיא

 רעד ןוא ךָאװ עיורג יד -- סָאטימ ןשידיי ןופ ןייש ןיא ךיז רע טעז ,הבצמ

 .בוט-םוי - תבש רעקיביײא

 הבצמ א ףיוא טפירשפיוא

 ,ןגיוא יד ףיוא ךעלברעש טימ ןוז סיציא שרעה טגיל ָאד
 ,דיי רענייש ַא יװ סיכירכת ןיא ןבָארגַאב
 דירי-רָאי ַא ףיוא יװ טלעוו רעזדנוא ףיוא זיא רע
 ןגיוטשעג-טינ בושי ןטייוו ןופ סופ וצ ּפָארַא

 ןגיֹוװעגּפָא לַאשגָאװ ףיוא טָאה רע .טניוװ ןפיוקרַאפ
 ; דידי ַא רכומ-רחוס ַא סטוג ןוא בָאה ןייז
 ,דימ ןעמוקעג סײהַא ןשטנעב-טכיל וצ זיא ןוא
 ןגיוצרַאפ ןיוש ןבָאה ןרעטש-תבש עטשרע ןעוו

 .ןדי עלַא רעביא בושי ןייז ףיוא למיה סעד

 ךַאמ םענירג טימ דרע-רבק ןייז .ַאד רע טגיל טציא

 ,ךַָאו רעיורג ןוא סיא ןשיווצ הציחמ ַא זיא

 .ןדירפ-תבש ןוא דירי ןופ למוט ןשיווצ ןוא

 ,ןבילברַאפ םיא ךָאנ זיא סָאװ ,טניוו ןטשער עשּפיה ןוא
 .ןבירשעגּפָא רעדניק האווצ ןייז ןיא רע טָאה
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 ןופ טסייג רעטמיוצעג טינ רעיירפ רעד יװ :זיא ןעעז רימ סָאװ |

 ךרוד טמיוצעג ,טרעטיילעג טרעװ טסול ןוא טפַאשנדייל רעזדנוא ,ןשטנעמ

 המכח רעד ךרוד ןוא תוירחא רעכעלשטנעמ ךרוד ,עיצידַארט רעשיקלָאפ

 -ָאנ טרעוו יז ,רעיורג ,רעמערָא טינ טרעוו טייקכעלשטנעמ יד .ןבעל ןופ

 -רעד ןוא המכח .גנונעקרעד ןופ דיירפ ןיא ןוא ןייּפ-המשנ ךרוד רענייר

 רעד ןענייז ייז .טייקכעלשטנעמ רעזדנוא ןופ געוו ןיא טינ ןעייטש גנונעק

 -ָאמע יד זיא קיטנורג רעמ ךָאנ רעבָא ,טייקכעלשטנעמ רעזדנוא ןופ ךות

 רעשיריל רעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק יז .ןשטנעמ ןופ טלעװ עלענָאיצ

 יִז ןליפ רימ סָאװ ,טפַאשנדייל ןוא עביל עדנילב יד .טעָאּפ ןופ גנוטכיד
 בייל ינַאמ .קידועעז רעמ טרעװ ,רעדיל-עביל ענייז ןיא קרַאטש ױזָא

 ןענַײז ייז ןעוו ,ןעגנַאגוצ-סנבעל ערעדנַא עלַא ןופ טרעוו םעד טוג טסייוו

 סױרַא טנייש "ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא,, דיל ןייז ןיא .טכע-שיטנעטיוא

 סָאװ ,רעלעטשטפירש םעד ,השודק ןופ רעטכיד ןרַאפ גנורעדנּוװַאב ןייז

 -ַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ ןטלַאטשעג עשירָאטסיה יד טפושיכעגסױרַא טָאה

 .טנייה ןרענָאיצולַאװער םענעגייא רעזדנוא ןופ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעל

 רָאנ .קילג ןופ ןגָאזּפָא ןענעק ךיז ןופ קילג סָאד ךיוא ןעק ןיסעיל םהרבא

 ןוא טנעמַארעּפמעט םענעגייא ןייז ןופ עדרעוו יד ךיוא סייוו בייל ינַאמ

 | | .טײקרעדנוזַאב רענעגייא ןייז

 רעשירָאטסיה רעיינ ַא ןופ לעווש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא בייל ינַאמ

 רעד ןיא הפוקת עכעלרעדנּוװ ןוא עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא יז ;הפוקת

 ץענערג יד ןרָאװעג ןכַארבעגנייא זיא טציא .רוטַארעטיל רעשעּפַאריײא

 .קיריל ןוא עזַארּפ ןשיווצ ץענערג יד ךיוא ןוא ןרענַאשז ,ןליטס ןופ

 יד .טלעוו רעשיריל רענעי ןופ עזעטיטנַא יד זיא ןײטשטַאלג בקעי

 -יורג רעד רַאפ ןיד-לדייא וצ ןענייז ילכ עשיטעָאּפ ַא יו ,ןעמרָאפ עטלַא

 יד ןעמענוצפיוא ידכ .טלעוו רעזדנוא ןופ םזיניצ ןוא תוחצור ,טײקמַאז

 ,דיל ןופ ןצענערג יד ןרעטיירבוצסיוא ןעוועג קיטיינ זיא ,סמערוטש-המשנ

 ןכַאמ ,ןרַאּפשוצרעטנוא סע ידכ ,תוינחור רעזדנוא וליפא תוימשג רעמ ןבעג

 יד .ןשיװּפַא ןוא ןשיוורַאפ ץלַא ןעק ןביולגמוא רעזדנוא .טביילגַאב רעמ

 רעכייר רעזדנוא ןופ ךשמה ַא ,ןייז ןעק ,רעמ זיא עיזעַאּפ עקיטנייה

 ,גנוטכיד רעזדנוא ןופ יוװ ,עזָארּפ רעשיסַאלק
 ,ןסיוװעג םענעגייא ןטימ ןוא םלוע-ארוב ןטימ ןהנעטוצסיוא ךיז ידכ

 ןוא .סוװַאל עשיטעַאּפ עלַא ןופ ןצענערג יד ןכערבעצ טפרַאדעג ןעמ טָאה
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 ןופ ,בייל ינַאמ ןופ טלעװ יד זדנוא טעינַאמ ןוא זדנוא וצ טדער ךָאד
 הלשממ יד ןטיהפיוא ןליוו סָאװ ,רעוועקצוס םהרבא ןופ ןוא רעגנַאמ קיציא
 ,ךיז ןעקצַאצ טינ .ןבעל רעזדנוא ןופ והובו והות םעניא טייקנייש ןופ
 .טייקנייש רעד רַאפ ןדייל רָאנ ,טייקנייש רעד טימ ןרידַארַאּפ ,ךיז ןליּפש

 אמתסמ טָאה םלוע-ארוב רעד ןוא םיקידצ ו"ל עריא טָאה טלעו יד |
 םענייא ןוא ,תובוט תודימ ערעדנַא טלייטעגסיוא ייז ןופ ןקיצנייא ןדעי
 ןייז וצ םייקמ ,תוירחא רעסיורג רעד טימ ,רוד ןדעי ןיא ,רע טקנעשַאב
 ,טלעוו רעזדנוא ןופ טייקנייש יד ןרעוו ןָאטעגּפָא טינ לָאז סע ,הווצמ יד

 ענייז ןופ םענייא ןיא ןבירשעג רעטכיד רעד טָאה טכער טימ
 | | :ןטענָאס

 ביוטש וצ ביוטש

 ןעגנַאגעגכרוד ןבעל ןגנַאל ןיימ ןיב ךיא
 געוו ןטיירב סעד : סטָאג ןגעוו עלַא ךרוד

 ;געט עלַא ןופ רעטושּפ המכח ןופ

 ןעגנַאלרעד וצ ןענַא ןכיוה ןופ געוו םעד

 ןעגנַאפעג טלַאה סָאװ געוו סעד -- טייג ענעי יד

 גערב סענעי ףיוא טלעוו רעד ןופ ןגיוא יד

 געטש ןקידנעלכיורטש סםעד ךיוא } ןכַאז ןופ

 '. ,ןעגנַאהרַאֿפ שינעדנילב ןיא טגיל סָאװ ,ךיִז וצ

 ןגעוו עלַא וװ ,געוו ןפיוא ךיא ייטש טציא

 .לַאמש ןוא צרוק זיא געוו רעד .ְךיז ןסילשרַאֿפ

 .לָאט םענופ רעדינ סעד וצ ךימ טריפ רע

 ןגעקטנַא עקיביײא ןַא רימ טלכיימש ַָאד

 ,ביורד ןוא בירד -- תומכח עלַא ןוא ,ור יד

 .ביוטש וצ ביוטש יװ ךיז ןופ ּפָא לסיירט ךיא
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 ןרָאי עטצעל יד (וט

 ךיוא ןוא ןרָאא עטוג ןעוועג ןענייז רעטכיד ןופ ןרָאי עטצעל יד

 יד ןעמוקַאב טָאה בייל ינַאמ סָאװ ,ןעניז םעד ןיא טוג ;ןרַאי עשיגַארט

 ןרָאװעג טציא זיא דיל ןייז סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןיא גנונעקרענַא עלופ

 ענעגייא ןייז טשרעהַאב ןצנַאג ןיא ןיוש טָאה רע סָאװ ,רעפייר ןוא רעלופ

 ,ןבילבעג לָאמ עלַא זיא בייל ינַאמ ןכעלטנגוי ןופ ץוצינ ַא .טפַאשרעטסיימ
 טָאה ןרָאי עלַא ןופ ףיול ןיא סָאװ ,םעד ןיא טקעטשעג טָאה הרובג ןייז

 .ץייר ןרעדנוזַאב ןייז ןוא טייקכעלטנגוי עטרעשַאב ןייז ןריולרַאפ טינ רע

 םוטנדיי ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןופ ןברוח רעד טכַארבעג טַאה םזינַארט םעד
 טָאה ןברוח ןגעװ .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ לרוג ןרָאפ גרָאז יד ןוא

 : "יז , טענָאס ןייז ןיא ןבירשעג בייל ינַאמ

 ,ךס ַא ,ךס ַא ןעוועג ,טַאג ,יוא ,טרָאד ןענייז ייֵז

 ,עװַארב עכלעזַא ןוא עקידעבעל עכלעזַא

 עװַארעשטוק ןוא עקידרעב ,ענטלַאטש עכלעזַא

 .ךַארּפש רעשילרעטסיוא רעכעלרעדנּוװ ַא טימ ןוא

 ךַאד ןדעי רעטנוא ןופ ייֵז ןגעלפ ןעגניז ןוא

 :עװַאקישט ןוא רעדיל עקידרעּפַאה עכלעזַא

 ,עװַאּפ רענייש רעד ןוא ךלמ-ילא ךלמ ןופ

 .ךיינת ןופ ןעלבמיצ ןוא ּפַארט-הרדס-ריבעמ טימ

 ןעזעג רָאנ טָאה ןוז יד --- פָאק רעיײז רעביא רַאנ

 ,חצור םייב רעסעמ ןטלַאק סעד ,דלַאװג עיור יד

 ,חוכ ןדליוו טימ ,ּפַארַא ייֵז רעביא זיא רע יװ

 ! ןעוועג טרָאד זיא יירעדרעמ ַארַא'ס ןוא

 : דלַאװג רענעי ןופ רָאנ רכז ַא ייֵז ןענייז טציא

 .דלַאװ ןטקַאהעגסיוא ןַא ןופ רעמייב יירדזייווצ ַא
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 רעד ןופ לרוג םעד ןגעוו טקַױרמואַאב רעייז ךיז טָאה בייל ינַאמ

 -שואי יד ןטלַאהַאברַאפ רימ ןפרַאד יצ .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידייו

 בייל ינַאמ ?ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא רעטכיד ןופ ןעגנומיטש

 טײקמערָא רעד ןיא טסיירט ןעניפעג וצ ױזַא יו ,טסּוװעג לָאמ ַא טָאה

 רעזייה , ןיא טייקנייש ןעניפעג וצ יװ ,"יב וינעווע, ןופ טיונ ןוא

 רע טָאה ,םוטנדיי ןשילױּפ ןופ םוקמוא ןטימ ,טציא רעבָא -- "עמערַא

 -עמַאמ רַאפ הנכס עטסערג יד ןעמוקעגפיוא לָאמ ןייא טימ זיא טליפעג

 | !ןושל

 ןייז סָאװ ;ױזַא טינ ,ערַאמכ ערעטצניפ ַא ןעגנָאהעג זיא םיא רעביא

 לרוג ןטרעשַאב םענעגייא ןייז ;טקַױרמואַאב םיא טָאה לרוג רענעגייא

 ,עגולק ןַארַאפ זיא סע .קַיור ןעמענפיוא טנעקעג ןיוש רעטכיד רעד טַאה

 עטצעל יד ןופ ןעגנופַאש סבייל ינַאמ ןיא המכח עלעדייא ןוא ור עטַאז

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ לרוג רעד זיא ,טקַיורמואַאב טָאה םיא סָאװ .ןרָאי

 ןענַאילימ ןופ גנוטָארסוא רעד טימ ןעמַאזוצ יו טעז רעטכיד רעד .רוטַאר

 ךיוא עיצַאלימיסַא רעקידנגיטש רעד טימ טרעוװו קלַאפ רעזדנוא ןֹופ

 סנכייצ ;רוטַארעטיל עיינ רעזדנוא ןעגנערבוצמוא טסעמרַאפ ַא טכַאמעג

 ןוא שואי טימ לופ טרעוו המשנ ןייז ןוא םוטעמוא רע טעז םוקמוא ןופ

 םעד רעבָא ,ןענעכערַאב טוג רע ןעק ןובשח םענעגייא ןייז .שינרעטיב

 :קנַאדעג רעד טקינײּפעג ךיוא טָאה םיא .טינ ןפוא םושב ןובשח-טלעוו

 ענייא ןעגנערבוצמוא רזג ַא ךיז ףיוא ןבעגסױרַא ןיילַא קלָאפ ַא ןעק יװ

 ? תורצוא עטסנעש ןוא עטסלדייא ענייז ןופ

 טימ זיוה ןייא ןיא טניוװעג ןרעמוז עכעלטע טָאה סָאװ ,טַאּפ בקעי

 :טנעדיצניא .ַאזַא םעד ןגעוו רעביא טיג ,ןבייל ינַאמ

 ןיא ןעירשעג שממ ,ןעירשעג רע טָאה ,טכַאנ ןטימ ןיא ,לָאמ ןייא,

 -רעּפעלש ַא ןופ םוק ךיא :קיטייו זיב ןעִירשעג ,רעמיצ ןליטש ןייז

 ןרָאװעג ןביוהרעד ךיא ןיב שידיי ךרוד ,בוטש רעמערָא ןַא ןופ ,החּפשמ

 "ףעקעוי ,) ."ןושל רעזדנוא ןופ גנומעשרַאפ יד ןבעלרעביא טינ ןָאק ךיא ןוא

 | .(1953 ,רעבמעווָאנ ןט1 ןופ

 :ױזַא רעביא טַאּפ בקעי טיג טנעדיצניא רעדנַא ןָא

 קידנעטש ןעוועג .טעָאּפ ןשידיי ןופ לרוג ןגעוו טדער (בייל ינַאמ) רע,

 רע ."רענעמוקעג'ןיילַא רָאנ ,רענעפורעג ןייק טינ ,רענעטָארעג ןייק טינ

 םייב טכַארברַאפ ןבעל ןשירעפעש ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד טָאה ןיײלַא
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 ,רעטסוש ַא טעָאּפ ַא רעדייא ,טעָאּפ ַא רעטסוש ַא ןייז רעסעב ; ךיש ןּפעטש

 רעד רַאפ ןעלקיווּוצרעדנַאנופ ,לרוג ןופ טקישעג ןעוועג רעבָא ןענייז רימ

 ןשידיי רעזדנוא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ץרַאה סָאד ןוא םינּפ סָאד טלעוו

 ןשיווצ זיא קוליח ַא רַאפ סָאװ ..טלעװ רעד רעביא םירוסי ךרוד גנַאג

 .(טגערפעג ןײלַא בייל ינַאמ ךיז טָאה) ? רעטכיד ןשידיי-טינ ןוא ןשידיי ַא

 עטביוטשרַאפ טימ רעלגָאװ עדימ סעדייז , ןופ טמוק טעָאּפ רעשידיי רעד

 ףיוא רע טגניז ןעגניז ןוא ."דירַאי ןוא םירפס ןופ ביוטש .ןיא ,דרעב

 עדמערפ רעטנוא רבדמ ַא ןיא רעלגָאװ ןופ ןרערט יד טלעװ רעדמערפ ַא

 או | יי - .!ףרעטש
 לייוו ,לרוג ןייז ףיוא תומוערת ןייק ,תונעט ןייק טינ טָאה בייל ינַאמ

 ןוב ךיא ?ןעוװעג ךיא ןיב רע ,ךיז רע טגערפ ? ןעוועג ךיא ןיב סָאװ,

 טעבנגעג טַאהעג ןיוש ,רעלמַאטש  ַא ןעוועג ,טלעוו רעמוטש ַא ןופ ןעמוקעג

 ףלע ןופ לגניי ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,רעטעפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ דרעפ

 - - "ףדיי ייב טעָאּפ ַא ןייז וצ ןסקַאוװעגסיױא ןיב ךיא ןוא .רַאי

 טריפעג טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,סעומש רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןגעוו ,קלָאפ ןופ הלואג ןוא טלעװ ןּופ הלואג ןגעוו ןבייל ינַאמ טימ

 . .תולג ןוא לארשי-ץרא ןגעוו ,ןושל ןשידיי ןוא רוטלוק רעשידיי

 ִצ

 עשיטעָאּפ סבייל ינַאמ ןעמונעגפיוא טוג טָאה קיטירק עשידיי .יד -!

 ןבייל ינַאמ ןיא זַא ,טליפעג גנַאל-ןרָאי לייט ןבָאה ךַאד .ןעגנופַאש

 ,ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלגעמ ןַארַאפ ןענייז

 ןגעוו ןבירשעג ױזַא ןיקויר .ב רעקיטירק רעד טָאה 1921 רָאי ןיא

 ןגיל ןטייקכעלגעמ עטעמתחרַאפ ,ןגָאזוצ עטלגיזרַאפ ,ןריּפש רימ,; :םיא

 רזוג טָאה רעצעמע סָאװ ,הריזג ַא סעּפע ךרוד רָאנ .ענעגנַאפעג םיא ןיא
 ןביילב ,ןעמונעג ךיז ףיוא ןײלַא טָאה רע סָאװ ,רדנ ַא ךרוד רעדָא ,ןעוועג

 -ערג רענעי טָא ןוא .עטנפעעג טינ ןוא עטעמתחרַאפ -- טלגיזרַאפ ייז

 םעד זדנוא רַאפ טלעטשרַאּפ ,שוחב ןליפ רימ סָאװ .,בייל ינַאמ רערעס
 "וויר .ב) ."האנה עלופ יד טינ זדנוא טניגרַאפ רע ןוא בייל ינַאמ .ןכעלקריוו

 .(165 יז ,"עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיי, :ןיק
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 רעמ ַא ,ןטענָאס 60 יד ןיא ךיז טקעלּפטנַא בייל ינַאמ רערעלופ רעד
 .רעטליטשעגנייא טינ םגה ,רעטקַיורַאב ַא ,המכח-סנבעל טימ לופ ,רעפייר

 זַא ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,ןעועג טכערעג זיא ןײטשטַאלג בקעי

 םעד רָאנ טינ ןוא רעגַאז םעד ךיוא ןטענָאס סבייל ינַאמ ןיא ןליפרעד רימ
 | .רעגניז

 ,םיא רַאפ זיא ,"ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא , דיל םעניא ןעעז רימ יו

 זיא ךָאד ;רעטכיד ַא יֹװ טלַאטשעג ענעגייא ןייז ןעוועג רָאלק ,ךיז טכוד
 סָאד ;קרעו עטלמַאזעג יד ןבעגוצסױרַא ןעוועג רעווש ןבייל ינַאמ רַאפ

 -דנע טזומעג םעד ךרוד טלָאװ רע לייוו ,םעד בילוצ ןעשעג אמתסמ זיא

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא טלַאטשעג ןייז ןוא םתוח ןייז ןעלגיזרַאפ קיטליג

 סבייל ינַאמ ; ןעגנולקַאװ ןזיוועג ךיז ןבָאה ,סיוא טזייוו - ,ָאד .רוטַאר

 זיא רע ןדײשטנַא וצ שינעפרעדַאב רעד ןופ ךיז טמענ טייקרעכיז- טינ

 ? ןפַאש ןייז ןיא תופוקת ענעדיישרַאפ יד ךיז ןרָאּפ יצ .תמא ןַא ףיוא רע

 ןיא ןעמ טליפ ,סטוג ןוא בָאה ץנַאג ןייז ףיונוצ טמענ רע יוז ,םעד ךַאנ יצ

 ? טײקצנַאג םעד

 ןפַאש ןייז ןופ סָאװ ,טשודיחעג ,סיוא טזייוו ,ךיז טָאה רעטכיד רעד

 ןטיהפיוא לי רע סָאװ סעּפע יװ ,סנגייא ןייז יװ ןענעקרענָא רע לָאז

 ,עקידנעיײגיײברַאפ סָאד רָאנ זיא סָאװ ןוא ,בָאג ןוא בָאה שיטעַאּפ ןייז יו

 ןעוועג טרעשַאב טינ זיא ןבייל ינַאמ .רעבירַא ךיז טסיג סָאװ ,םיוש רעד

 ןָאטעג סָאד ןבָאה'ס ;השורי ןייז ןופ ןָאנַאק ןשיטעַאּפ םעד ןלעטשוצפיוא

 ,עזמַאב םוחג ,קינשטַאבַאט .א ,רעגנַאמ קיציא ;טנעה עיירטעג ערעדנַא

 -ייֵשרַאּפ-ליפ .ןוא וטיטראליפ א טנעקרענָא ןבָאה ייז .יקסנירּפעוו לעשַאר
 - .בייל ינַאמ םענעד

 /סיװעשַאב .י טבײלגַאב ןייז זומ'ס ןוא ,טָאדקענַא ןייק טינ ןכב זיא'ס

 : רעטכיד ןטימ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעומש ַא ןופ גנונעכייצרַאפ ַא

 ןייא ;ןבעל ןייז ייב סױרַא טלָאזעג ךָאנ ןבָאה רעכיב סבייל ינַאמ,

 ןעניישרעד ןעוו , : טגערפעג םיא ןוא ןבייל ינַאמ ןפַארטעג ךיא בָאה לָאמ

 "עטקַארַאכ רעד טימ ןָאטעג קוק ַא רימ ףיוא טָאה רע ? רעכיב ערעייא

 : ןפורעגּפַא ךיז ןוא טייקטריוורַאפ רעשיבייל ינַאמ רעשיטסיר

 .ןעניישרעד טינ ןלעװ ייז --
 ? טינ סָאװ רַאפ ---

235 



 רעדיל יד ןופ ךס ַא ,טוג טינ זיא סע ,טנעיילעגרעביא ץלַא בָאה'כ --
 .םינ ןילַא ךיא ייטשרַאפ

 ךיז ןיא ןבָאה זומ רעביירש ַא זַא ,טכַארטעג טלַאמעד בָאה ךיא

 עניילק .קרעװסנבעל ןייז ןופ לת ַא ןכַאמ ױזַא ןענעק וצ טייקסיורג

 טייוו זיא סָאד רעבָא ,טסעשז ַאזַא ףיוא ןביולרעד טינ ךיז ןענעק ןשטנעמ
 בייל ינַאמ טָאה טייקרעטכינ ןופ טנעמַאמ ַא ןיא .טסעשז ןייק ןעוועג טינ

 טסַאּפס יוװ ,זיא רע יוװ ױזַא ןוא ,ןילַא ךיז ןײטשרַאפ וצ טרעהעגפיזא
 רימ סָאד רע טָאה ,קיטכירפיוא ןוא ךעלרע ןעוועג ,רעלטסניק ַא רַאפ

 ."דניירפ עטנעָאנ ענייז ןופ ןעוועג טינ ןיב ךיא שטַאכ ,טגָאזעג
 :וצ ייברעד טיג סיװעשַאב

 רעמ טייטשרַאפ סָאװ ,ןצעמע ןופ ןעוועג לָאמ עלַא זיא תַוטשּפ ןייז ןיא,

 ,ץלַא ןופ טפַאגרַאפ ןוא טרעבױצַאב ןרָאװעג ירפ זיא רע .טגָאז רע לפיוו

 ןופ ךיז טָאה רעביוצ רעקיזָאד רעד ןוא ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ
 .(1956 .טקָא 28 ,"סטרעוורָאפ ,) "ןָאטעגּפָא טינ לָאמ ןייק םיא

 עירָאטַאנַאס רעד ןיא (זט

 טיירגעג ךיז טָאה טלעוװ-רוטלוק עשידיי יד ןעוו ,לבוי ןייז ברע
 זיא ,רעטכיד ןטבילַאב םענופ רָאי-ןריובעג ןטסקיצעביז םעד ןרעייפ
 רַאפ עירָאטַאנַאס ַא ןיא ןיירַא זיא רע ןוא ןרָאװעג קנַארק בייל ינַאמ
 ןָאדנַאל ךרוד ןישזעינ ןופ געוו רעטייוו ַא ןעוועג זיא סע .עקנַארק-ןעגנול
 -וינ ןופ גרעב-ליקסטעק יד ןיא עירָאטַאנַאס רעד וצ זיב קרַאיזוינ ןייק
 גנַאל ןרָא ךךיוא טרָאד זיא סָאװ ,ינרַאשט לאינד רעטכיד רעד .קרָאי
 סבייל ינַאמ ןופ תודע רעקירעיורט רעד ןרָאװעג זיא ,טנעיצַאּפ ַא ןעוועג
 ;טלייצרעד רע .געט עטצעל

 יד ןופ ץיּפש ןכיוה ַא םענייא ןיא טרעױמעגניײרַא ,עירָאטַאנַאס .יד

 ,עכיוה טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןטייז עלַא ןופ זיא ,גרעב-ליקסטעק

 עירָאטַאנַאס יד טָאה סנטייו רעד ןופ .רעמייב עטעוועדנופעגנייא-טוג

 -ָאטקַא ןעוועג ןיוש זיא סע .סָאלש רעכעלגיניק ,רעסייוז ַא יו ןעזעגסיוא

 יד ייב ןייטש וצ גנַאל-ןעהעש ןבָאה ביל טגעלפ רעטכיד רעד ןוא רעב

 -ןוז םעד ןופ טייקטנוב יד ןרעדנּוװַאב ןוא רעמיצ-לָאטיּפש ןופ רעטצנעפ
 ,גנַאגרעטנוא
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 טינרָאג רע זיא ןתמא רעד ןיא זַא ,ןסַאּפש טגעלפ בייל ינַאמ,

 ,ןברַאטש וצ רָאג הלילח רעדָא ,עירָאטַאנַאס רעד ןיא ןעקנערק וצ ןעמוקעג

 רעד ,ןטענָאס ןוא ןדַאלַאב ,רעדיל ענייז ןופ דנַאב ַא ןבײלקוצּפָא ידכ רַאנ

 .גָאט-ןריובעג ןטסקיצעביז ןייז דובכל ןעניישרעד טעוו דנַאב

 ןרעװ טלָא טפרַאדעג בייל ינַאמ טָאה ,1953 רעבמעצעד ףוס ,ָאי,

 ןביילקוצסיוא ףיוא ןכָאװ עטלייצעג ןבילברַאפ ךָאד ןענייז .רָאי קיצעביז

 ."ךוב-לבוי ןטריטקעיַארּפ םעד רַאפ ןטענַאס ןוא ןדַאלַאב עטסעב יד

 : רעטייוו טלייצרעד ינרַאשט לאינד

 -סיױרַא טַאהעג טינ טָאה בייל ינַאמ יו ,רָאי קיסיירד רעביא ןיוש ,

 -ַאנַאס רעד ןיא טכַארבעגטימ רע טָאה ,ךוברעדיל ןקיצנייא ןייק ןבעגעג

 ןבײלקסױרַא טפרַאדעג טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעדיל טנזיוט רַאּפ ַא עירַאט

 ,טרעדנוה עכעלטע יװ רעמ טינ

 רַאפ גנע וצ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןעוועג זיא לשיטילָאטיּפש עלָאמש סָאד

 ןיא טעבילַאטיּפש ןייז טלדנַאװרַאפ בייל ינַאמ טָאה ,רעדיל ליפ יױזַא
 ןיוש ןעמ טָאה טעב-לַאטיּפש ןכיוה ןוא ןטיירב םעד ףיוא .שיטביירש ַא

 טפרַאדעג טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעדיל קילדנעצ עכעלטע ןגיילסיוא טנעקעג

 רעטינעג ַא יוװ ,בייל ינַאמ טָאה .עטסעב יד ןוא עטסנעש יד ןביילקסיוא

 ןייז רַאפ ןגיוצעגוצ ךימ ,לבוי ןייז וצ ךיז טיירג סָאװ ,רכומ-רחוס

 ַא רַאפ ןטלַאהעג ךימ טָאה בייל ינַאמ יצ ,טינ סייו'כ .רעפלעהסיורַא

 ,"ןטלַאהעג ָאי ,סיוא טעז ,ךימ רע טָאה ןיבמ-רעדיל ַא רַאפ ,רעטכיד
 : בייל ינַאמ ןרעטלע םייב ןטעב טפָא ךיז טגעלפ לאינד רערעגניי רעד

 טעב ןיא עלייוו ַא ףיוא ייג !ריד וצ טנוזעג ַא ,בייל ינַאמ ,יוא --
 ןטס27 "לַאנרושז-ןגרָאמ גָאט,) ;"רעטיר רעיולב ןיימ ,דימ טסיב ,ןײרַא

 ,(1958 רעבמעטּפעס
 ןוא ןבייל ינַאמ ןופ ווירב עכעלטע ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענייז סע

 ןיז ןופ םישדח עטצעל יד ןיא גנומיטש ןייז רעביא ןביג סָאװ ,םיא וצ

 ןבעל
 -סימיטּפָא בייל ינַאמ זיא יורפ ןייז ןוא ווָאטַאנגיא דוד וצ ווירב ַא ןיא

 ןטסעט ערעייז ןיא ןענופעג טינ ןבָאה םיריוטקַאד יד זַא ,טלייצרעד רע ,שיט

 עטנוזעג טימ ןבעל ןענעק טעװ רע ,סע טסייה ,ןליצַאביזָאלוקרעבוט ןייק

 ןזָאלרַאפ ןענעק טעװ רע זַא ןוא טנוזעג זיא רע זַא ,ןייז סע לָאז ,ןשטנעמ

 ,עירָאטַאנַאס יד



 שטָאכ ,בַײל ינַאמ טביירש ,ןרעוװ וצ טנוזעג לָאמ ַא ךָאנ .ךיא .ףָאה,

 טנוזעג רָאי קיצעביז ןופ רעטלע ןיימ ןיא ףרַאד ךיא סָאװ וצ טינ סייוו ךיא
 רעטלע ןיימ ןיא .ּרעטייווצ ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא טיײקנַארק ןייא ןופ ןרעוו
 ןפלעה עכלעוו ,ןטײקנַארק--רעטלע -- ןטייקנַארק ײלרעלַא ךָאד ןעמוק

 ,"טפנוקוצ ,)) ."טלעוו רענעי ףיוא ךיד .ןעלקעּפרעבירַא תוומה ךאלמ םעד

 | , 1955 ץרעמ

 :יֹוזַא םישדח ד עטצעל סבייל ינַאמ ןגעוו טלייצרעד קיווייל-.ה

 ןייז רַאפ- שדוח ַא ,רעבמעטּפעס בייהנַא ןופ זיא ווירב רעטצעל ןייז

 .רעייט רימ ןענעז ייז .ךימ ןקיטומרעד ווירב ערעייא , : טביירש רע .טיוט

 בָאה'ּכ ױזַא יװ ךַאד טקנעדעג ריא ,ַאש .קנַארק ךַאד טגיל ןיילַא .ריא ןוא
 עכעלרעדנּוװ .רעמיצ רעייא ןןופ ריט ןיא ןבעגעג ּפַאלק ןקרַאטש .ַא לָאמ ַא
 -רַאפ .רימ ןיא סעפע ךיז טָאה ןַאה רעטלַא ןַא יװ ? טציא .ןעוועג ןרָאי

 ןַא ,יירק ַא וליפא ,ןעיירק טנעקעג טינ ןפוא םושב בָאה ךיא ןוא ,טיירד

 -סױרַא ןַא ךיא ביוה טָא זיא .לחומ רימ טייז .יירק רעיא ףיוא רעפטנע

 טייג יירק ןיימ זַא ,עז ךיא ןוא ,ןרעייא ףיוא רעפטנע ןַא ,יירק ַא ןזַאל

 .ףייפ ַא ןיא רעבירַא

 (עירָאטַאנַאס) ַארָאבעד ןופ 2 .ןעגנולדנַאװ עניימ ןופ טייצ רעד ךרוד ,

 רָאג זיא סָאד ,ןעמעטָא םייב שינעפייפ ַא ןגָארקעג ךיא בָאה ,טנייה זיב

 ןיימ זיא ,ָאד ךיז ןיפעג ךיא סָאװ ,שדוח םעד ןיא ;ךַאז ענדוקסַאּפ ַא

 ,שטנעמ רעקידהיחמ ַא זיא רע .ןינרַאשט לאינד ָאד בָאה ךיא סָאװ ,קילג

 / ,דגיירפ םעיינ ןרעייט ַא ןענופעג םיא ןיא בָאה ךיא ןוא

 ןעיירק טכענ עגנַאל יד ןיא ךיא רעה .עירָאטַאנַאס-יטרעביל ןיא ַאד...,

 טימ לופ ןעיירק רעייז טכליה רימ רַאפ .רענעה עטייוו ןוא עטנעָאנ

 ןופ שינעיירק יד טָאה טכַאנ ַא ןיא לָאמ ןייא .רבדמ ןיא ףור ַא יו ,טנלע

 ...ץרַאה ןיימ ןסירעצ ןָאה ַא

 רעייא ןופ ריא סָאװ ,םעד ןגעוו ןוא .ךייא ןגעוו טכַארטעג בָאה ךיא ,

 טינ בָאה ךיא ןוא ,רימ וצ ןפורעג ןוא רימ ןופ טכַארטעג טָאה ,טעב

 "!ןפלעה טָאג זדנוא לָאז ,ךַא .רימ זיא ייוו ,לענש טרעפטנעעג

 :ןקיווייל בייל ינַאמ טביירש ווירב רעדנַא ןַא ןיא

 רעטיצ םענעטלעז ַא ןפוועגסיורַא רימ ןיא ןבָאה רעטרעוו-טסיירט יד;

 טפַאשהבורק עטנעַאנ ןוא טפַאשדניירפ רָאנ סָאװ ,רעטיצ .ַא .דיירפ ןופ
 ,רערט רעטכייל ַא טימ ןעקנורטרַאפ דיירפ יד ךיא בָאה .ןפורסױרַא ןעק
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 -- רימ רעטנוא דרע יד ןוא ,טכייל ןרָאװעג רימ זיא ןצרַאה ןפיוא ןוא

 ןוא רעייט רעטרעווטסיירט ערעיײא עלַא ךיא טלַאה ..טקיטסעפטנורגעג
 .(1953 רעבמעווָאנ ,"טפנוקוצ ,) "ךיז רַאפ טלַאהַאב

 ןופ גנונַא טימ ןוא רעצ טימ טייוו סבייל ינַאמ רעטרעוו עלַא יד ןופ

 זדנוא ןופ ןעמונעגוצ ןואי ןעמוקעג זיא הנכס יד ןוא .הנכס רעקידנעמוקנַא

 ,ןבייל ינַאמ

 רעטייוו טלייצרעד ,1953 ,רעבָאטקַא ןטנצרעפ םענופ גָאט ייב ףלעווצ

 ןיימ ייב רעטרעווילגרַאפ ַא יװ ,ןענַאטשעג ןיב'כ ןעוו ,ינרַאשט לאינד

 ןופ טָאה גנֹולצולּפ ..רעמייב יד ףיוא טקוקעג ןוא רעטצנעפ-לָאטיּפש

 -דנעצ .טניוו רעקיטסַאה ַא רעמייב יד רעביא ןַאטעג זָאלב ַא ּוװ-ץעגרע

 ןעגנילרעטעמש עטנוב יו ןבָאה רעטעלב עטקילפעגּפָא רעטנזיוט רעקיל

 ןרָאװעג זיא םעד ךָאנ דלַאב ,ןעגנוטכיר עלַא ןיא טרעטַאלפעגרעדנַאנופ ךיז

 סָאװ ,ריט-למיה יד טּפַאלקרַאפ גנולצולּפ טלָאװ רעצעמע יוװ ,ליטש-טיוט

 ןפָאלעגנײרַא ףכית ךיא ןיב .טניווגוצ ןטכירעגמוא םעד טכַאמעגנַא טַאה

 .רעגיה ַא ךָאנ זיא רע יצ ,ןָאט קוק ַא רעמיצ סבייל ינַאמ ןיא

 ןסעזעג ןגרָאמירפ ןצנַאג םעד זיא סָאװ ,רעדורב-ןקנַארק רעד טַאה;

 גָאז ַא רימ וצ רע טָאה -- המשנ סבייל ינַאמ טיהעג ןוא םיליהת ַא טימ

 : ןגיוא ענערָאװעג-טכייפ טימ ןַאטעג

 .ןעגנַאגעגסױא טשרעקא זיא רע .בייל ינַאמ רעמ ַאטינ ---

 ןטימ טעב-לָאטיּפש ןייז ףיוא ןגעלעג קידתובחר זיא בייל ינַאמ..,,|

 רע יװ ,טיפוס םוצ טציּפשרַאפ ןעוועג זיא זָאנרעלדָא ןייז .ףױרַא םינּפ

 ןיוש טָאה סָאװ ,טפול עלעסיב ַא ךיוה רעד ןופ ןּפַאנשרעד ןלעװ טלָאװ

 : /  .טלעפעגסיוא

 ןיא רעגניפ ףניפ עניימ עלַא טימ ןרָאפוצנײרַא טריבורּפ ךיא בָאה ,

 ביל טָאה רע סָאװ ,ירפ רעד ןיא ןדעי ןַאט סֶע געלפ'כ יו ,ענירּפושט ןייז

 טריגַאער טינ .ןיטולחל בייל ינַאמ טָאה לָאמ סקיטנייה רעבָא ,טָאהעג

 -רַאּפ טנעקעג טינ ןפוא םושב ךיא בָאה .םיא טימ עקיירעליּפש ןיימ ףיוא

 ףרַאװעג טינ טכַאנ ןייא ןופ ךשמ ןיא בייל ינַאמ סָאד זיא ױזַא יו ,ןייטש

 זיא (רעבָאטקָא ןט3 םעד) תבש ,רעַירפ טשרע ? טנעה יד רעטנוא רימ ייב

 טימ לופ ןיוש רע זיא טנייה ןוא ,ןבעל טימ לופ ןעוועג בייל ינַאמ ךָאג

 . ..(1958 רעבמעטּפעס רעטס27 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ גָאט ,) "טיוט
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 צי

 ןבָאה ייז .ךס ַא ןעװעג ןענייז בייל ינַאמ ןופ טיוט ןפיוא סעיגעלע

 -ַאזוצ םיא טימ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טימעג ענעכַארבעג סָאד טלגיּפשעגּפָא

 .עקירעמַא ןופ גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא געוו םעיינ םעד ןבױהעגנָא ןעמ

 : רבח ןייז טנייװַאב ױזַא טָאה דנַאלזייא ןבואר

 { בייל ינַאמ ,בייל ינַאמ ---,

 רעטשרע ,דיל ןופ ץנירּפ ,רבח רעכעלרעדנּוװ ,שטנעמ רעכעלרעה

 ! הפוקת ַא ןופ רעניײשַאב ןוא ןייש ,רוד ַא ןופ

 ! בייל ינַאמ ,בייל ינַאמ

 ,רעצעמע ַאד ךָאנ זיא'ס ביוא) ןקוקמורַא ךיז ןעמ טעװ טציא טשרע,

 זיא'ס ביוא) ןעמענַאב ןעמ טעװ טציא טשרע ,(ןקוקמורַא ךיז לָאז סָאװ

 !ןעװעג טסיב וד טכיל ַא רַאפ סָאװ ,(ןעמענַאב לָאז סָאװ ,רעצעמע ַאד

 טסיב וד קנעשעג ַא רַאפ סָאװ ,ןעוװועג טסיב וד גנַאזעג ַא רַאפ סָאװ

 "! טלעוו רענדיב ןוא רעַָארג רעזדנוא ןיא רעדנּוװ ַא !ןעוועג

 -נייא עקַאט טסיב, ג"א דיל קידנריר ַא ןבירשעגנַא טָאה ,קיווייל .ה = |

 ,(312 יז ,עניטנעגרַא ,"םיױבלּפע ןַא ףיוא טַאלב ַא,) "בייל ינַאמ ,ןפָאלשעג

 ,רעדיל ענייד ןופ טיילפ רעניד רעד ףיוא ךיא ןײװַאב טיוט ןייד

 ,ןייוװעג סָאד ךיא לעטשרַאֿפ רערעײז טײקנײיש רעד טימ ןוא

 ,רעדירב עטנַָאנ יװ ןעוועג רימ ןעניײז טייקטצעל רעזדנוא ןיא

 .ןייגרעטנוא וצ טינ ןרָאװשרַאֿפ דיל רעזדנוא ןבָאה סָאװ

 ,ןורָא סעניא ןגיל ךיד עז'כ ןעוו טציא סע ןַאמרעד'כ

 ,טעַאּפ רעטרעביפעגפיוא ןעוועג סע טסיב וד לייוו

 ,ןרָאצ-טייקנייש ןטקעלּפטנַא ןופ סעגר ןיא ,טָאה סָאװ
 .טדערעג רימ וצ ,דיל עטצעל סָאד ןבײרשנָא ןגעוו שחלב

 ,גנודײלקַאב רעקילײה ןיא דיל .שידיי רעזדנוא ןָאטנַא ןלָאז רימ

 ,ֿפעק עלַא רעבירַא סע ןבייה וצ ןוא סע ןרעּפכַא וצ

 . ,גנודײשעצ-לַא ןופ שעש רעקידלרוג ןיא ,ארַאה רעזדנוא זַא

 .ּפעלק עטצעל ענייז ןסיוועג ןכעלרע ןיא ןּפַאלקסיױוא לָאז
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 ,ןורָא ןיא רענעגיוצעגסיוא ןַא טסגיל וד יװ ךיא קוק טציא

 וזַא ריד ןופ טייקיאור ַא טייוו'ס ןוא
 -- .ףָאלש-בוט-סוי ַא ןופ יו

 ןרַאװשרַאֿפ ןעמעלַא זדנוא טָאה סָאװ ,דיל סָאד ףיוא רעלעה טייג

 .ףוס-ןיא ןופ גנועז א רערעזדנוא טייקטצעל ןיא ןעז וצ

 לעשַאר ןירעטכיד יד טָאה ןבײל ינַאמ ךָאנ טיײצרַאי ןטירד םוצ

 : ןבירשעג ,בייל ינַאמ ןופ יורפ יד ,יקסנירּפעװ

 ןעגנַאגעג וטסיב רעטקיטכילעגפיוא ןַא

 ןייגרַאֿפ סענעגייא ןגעקטנַא

 ,רעדיל עטעּפש ענייד ןיא

 .ןײלַא וד רָאנ יו

 ,טכיל רעליוה ןיא ןעגנַאגרַאֿפ טסיב

 טרָאװ ןייד ריד ןופ טביילב'ס רַאנ

 ןדייז ןוא ןוז ןופ

 ...רעדנּוװ רעביא רעדנּוװ ןופ

 -- ןייגרַאֿפ רענעייל ןייד טעוו'ס זַא ,טציא ןוא

 ענייד רעדיל יד ןענעייל טעוװ

 ! ןײלַא טָאג
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 גנויצרעד עלַאנַאיצַאנ ןוא גנוטכיד





 גנויצרעד עלַאנָאיצַאנ ןוא גנוטכיד

 ריפניײרַא

 םעד ןטעברַאַאב ןוא ןלייטוצנייא יו דָאטעמ-לוש רעקיטנייה רעד

 זיא ןענרעל ןופ תוגרדמ ענעדיישרַאפ יד ףיוא לָאירעטַאמ ןשיטעַאּפ

 -ענער רעד ןופ :סעיצידַארט עשירַארעטיל ייר ַא ןופ ןרָאװעג טקריװַאב

 ןלייטוצנייא גהנמ רעד טמַאטש (קירָאטער רַאפ ןלוש יד ןופ) טייצ-סנַאס

 םַארגיּפע ,עדָא ,טענָאס : ןעמרַאפ עשיטעַאפ יד גילדעוו ףָאטש ןשיטעַאּפ םעד

 ןלייטסיוא סָאד ודנוא וצ טמוק הפוקת רעשיטנַאמָאר רעד ןופ ;וװ"זַאא

 ןיא ךרד ןקיטרַאנגייא ןייז ,"ךיא , ןייז ,טייקכעלנטזרעפ טעשירעטכיד יד

 -ָאװער ןוא עלַאיצָאס ןופ חפוקת רעד ןופ ;ןבעל ןיא יו רוטַארעטיל רעד

 רעד רַאפ סערעטניא רעד ןסקַאװעגסױרַא זיא ןעגנוגעווַאב ערענַאיצול

 ןופ ןוא חמיבס רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ גנורעדליש רעד רַאפ ,עעדיא

 יד ןופ תוריתס יד ּפַא טלגיּפש לוש ענרעדָאמ יד .רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ
 : ,ןעגנַאגוצ ענעדיישרַאפ

 טרעװשַאב רעמ ךָאנ זיא עירָאעט רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא עגַאל יד

 סָאװ ,ּפיצנירּפ ןשירעיצרעד-שיגַאלַאכיסּפ םעיינ םעד בילוצ (א :ןרַאװעג

 ױזַא יװ ןפוא םעד -- ןלעטשסױרַא טזומעג טָאה ןיילַא קיגָאגַאדעּפ יד

 סע) ןעגנופַאש עשירַארעטיל ףיוא ןעמענ רעכעלטנגוי רעד ןוא דניק סָאד

 .(ןסערעטניא-טנורג ענייז ךיז טָאה רעטלע רעדעי זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 -פױרַא טָאה טפַאשלעזעג יד סָאװ ,תוירחא רערעדנוזַאב רעד בילוצ (ב

 ןסיו ןכעלצונ טנגוי רעד ןבעג וצ ,ןעיצרעד וצ לוש רעד ףיוא טגיילעג

 ןבָאה גנורעלַאב רעשיטע ןוא גנודליב ןופ ןליצ יד .ןטרעו עשיטע ןוא

 ןטנעמָאמ עשירעלטסניק .ןייר יד ןַאלּפ ןטייווצ ןפיוא טלעטשעג לַאמ טפַא

 -עגפיוא זיא סָאװ ,ןדָאש םעד בילוצ (ג .גנופַאש רעשירַארעטיל רעד ןופ
 ענעדיישרַאפ יד טדיישעגרעטנוא טינ טָאה עירָאעט-ןרעל יד ןעוו ןעמוק

 ,קיטַאמעטַאמ ןופ ,ןטפַאשנסיװ-רוטַאנ יד ןופ דָאטעמ רעד .ןסיוו ןופ ןעמרַאפ
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 יד ןעמענפיוא םייב טינ ךיז טסַאּפ ,ןטפַאשנסיװ עטקַאזקע יד ןופ ,ץרוק

 -ןײרַא ןופ טנעמָאמ רעד .עטכישעג וליפא ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ענייש

 םעד טרעקרַאפ ןוא "וד, םעד ךרוד "ךיא ,, םעד ןליפרעד ןופ ,ךיז ןליפ
 ןַא ןָא .טנעמָאמ רעקידרקיע רעד זיא "ךיא , םענעגייא ןיא יוד;

 ןעמענפיוא ןופ סעצַארּפ רעד ךעלגעמ טינ זיא גנובעלרעביא רענעגייא

 .ןעגנופַאש עשירעלטסניק

 ןוא עשיטע ,עכעלטפַאשלעזעג יד זַא ןגָאז ןעמ ןַאק לכהיךס ןיא

 -שירַארעטיל ןייר יד טשרעהַאב טייצ ַא ןבָאה ןטנעמָאמ עוויטַאמרָאפניא

 -שיטקַאדיד ריא טימ טקידניזעג טָאה לוש עטלַא יד ביוא .עשירעלטסניק

 טקידניזעג ךעלשּפיה לוש עיינ יד טָאה ,ןריזילַארָאמ ןקידרדסכ ןוא טייק

 רעד ךרוד טָאה יז .ןסערעטניא עכעלטפַאשלעזעג-שיגַאגַאדעּפ עריא טימ

 ןוא שינעטנעק-ןשטנעמ ,עטכישעג ,רעגייטשסקלָאפ טנרעלעג רוטַארעטיל
 רַאפ סערעטניא רעמ טַאהעג טפָא טָאה יז ,ןייזטסּוװַאב ןכעלטפַאשלעזעג

 ןרעק ןשיטעַאּפ םענעגייא ריא רַאפ יו ,גנוטכיד רעד יא עזַארּפ רעד

 ,ןשטיײטנײרַא ןוא ןשטייט ןופ ה"ד ,עקסערָאגעלַא רעד ןופ דָאטעמ םעד

 ;רעטלע-לטימ ןשיטסַאלַאכס ןופ ןעמונעגרעביא שיטקַאפ לוש יד טָאה

 ,עשיזיפַאטעמ-שיגָאלָאעט ןייק טינ ןעװעג טציא ןענייז ןסערעטניא יד

 ןּוא רעלעוטקַא רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ץלַא ,עשיטילַאּפ ןוא עלַאיצַאס רָאנ

 רעמ טכַארטַאב ןעמ טָאה םערָאפ עשיטעָאּפ .יד .טייקכעלקריוו רעטנעַאנ

 ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ יװ טנעמַאנרָא ןוא קירָאטער ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ
 : יי וי | .טײטַאב

 זומ לוש ַא לייוו ;סיורג םויה דע ךַאנ זיא עמעליד עשיגָאגַאדעּפ יד |

 -ָאס ַא טנגוי רעד ןבעג ןוא שינעטנעק-ןשטנעמ ,רעגײטשסקלָאפ ןענרעל

 ןצנַאג םעד ןיא ןעק .רוטַארעטיל זַא ,תמא זיא ךיוא .ןײזטסּוװַאב ןלַאיצ

 ןעק יוװ ,אישק יד טביילב ;עלָאר עסיורג ַא ןליּפש סעצַארּפ ןשירעיצרעד

 ? רוטַארעטיל םיוא רַאפ יז ןכַאמ טינ רוטַארעטיל ןענרעל םייב לוש יד

 רעבָא ךָאנ טביילב גנוטכיד ןעמענפיוא םייב םעלבָארּפ עטסרעווש יד

 רעטכיד ןשיווצ גָאלַאיד רעליטש רעד ףיוא טמוק יוװ ,עיצַאקינומַאק ץלַא

 1 גנוגַאװ ,דיירפ ,רעצ סנטייווצ ַא ףיוא שטנעמ ןייא טמענ יוװ ? רערעה ןוא

 ןוא "טלַאהניא , רַאפ ןרעװ טכַארטַאב קרעװ שיטעָאּפ ַא ןיא ףרַאד סָאװ

 | ? טײטַאמ םעד סױרַא ןעמ טמוקַאב יו ? "םערָאּפ , רַאפ סָאװ
 -שיטעַאּפ יד זַא ,ןןלעטשוצטסעפ יאדכ זיא בייהנַא םייב ךיילג ןיוש
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 -וּפַאב זיולב יװ ןטכַארטַאב טינ ןפוא םושב ןעמ ןעק ןעלטימ עשירָאטער

 .קרעוו ןיא ןטנעמעלע עשיטעטסע סיוכרוד ,עקיטײטַאב-רעסיוא יװ ,ןעגנוצ

 ?נייקנייש ןוא ,טייקנייש רעד ץוחמ ןייטש םינ עיזעַאּפ ןיא ןעק טײטַאב

 ,טײקנטּפָאהַאב רעד ןיא .טײטַאב ןופ לוכנ םעד ץוחמ ןקריוו טינ ןעק

 טגיל ןויער ןוא קירָאטער ,רעטקַארַאכ ,שזַאמיא ,וויטָאמ ןופ טייקנדנובעג

 .ןפַאש ןשירעטכיד ןופ זחוכ רעטסקידלַאװעג רעד

 -רעד יא ,עכעלטפַאשלעזעג יא ,עשירעלטסניק יא טגָאמרַאפ גנוטכיד

 ןוא שרעדנַא ףיא טמענ הפוקת עשירָאטסיה עדעי .ןטקעּפסַא עשירעיצ

 ןרַאפ טײטַאב ריא ןוא גנוטכיד ןופ טייקנייש יד שרעדנַא ןעמענפיוא זומ

 רעדעי ןופ ןשינעעשעג יד ,רעפסָאמטַא עכעלטּפַאשלעזעג יד .ללכ ןוא דיחי

 זדנוא ןכַאמ עכַאּפע רעשירָאטסיה ַא ןופ טַאמילק רעקיטסייג רעד ,הפוקת

 וצ ןוא קידוװעעז ןפַאש ןוא ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןטנעמָאמ לייט וצ

 ,ןעגנוקריוו עקידנדײשטנַא יד ןופ ץוחמ טינ טייטש לוש יד .דנילב ערעדנַא

 לוש עשידיי יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד

 ;ןירעיײגסױרַאפ ַא ןעוועג גנוטכיד זיא ןבעל ןשידיי םענרעדָאמ ןיא

 -ַאפַארט:טייצ ײלרעלַא ןופ ןשרעהַאב גנַאל ףיוא טזָאלעג טינ ךיז טָאה יז

 .עקידנרעיוד-שירָאטסיה רעמ ןעוועג ללכ ךרדב ןענייז ןטרעוו עריא ,ןטער

 קילַאיב ןמחנ םייח ,גורפ .ש ,רעװַאשװָאב ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רעדיל יד

 רעזדנוא וצ ןרעהעג ייז ;ךָאנ ןקריוו ןוא ךָאנ ןבעל ןעזייר םהרבא ןוא

 ,ןגרָאמ רעזדנוא וצ ךיוא םעד ךרוד ןוא טנייה

 ןעװעג זיא ,ש"פ יד ןיא ייס ןוא עּפָאריײא ןיא ייס ,לוש עשידיי יד

 רעד ןיא טרַא ןבושח ַא ןבעגעג גנוטכיד רעשידיי טָאה סָאװ ,עטשרע יד

 רעקידנטעברַא רעד רַאפ לוש יד ןעוועג סָאד זיא טשרע וצ .םַארגָארּפ "ןרעל

 רעד ךָאנ ,רעטעּפש ןוא ,עשרַאװ ןוא ענליוו ןופ ןלושטנוװַא יד -- טנגוי

 לוש יד -- סעיזַאנמיג עשידיי ןוא ןלושסקלָאפ עשידיי ןופ גנוײטשטנַא

 -רַאפ טָאה רוטַארעטיל עשידיי .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ שידיי ףיוא

 טמענרַאפ רוטַארעטיל עלַאנַאיצַאנ יד סָאװ ,טרָא עבושח עבלעז סָאד ןעמונ

 .רעקלעפ ענרעדָאמ ןופ לוש רעד ןיא ךעלטנייוועג

 ןעוועג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל :ַא רַאפ ןויסנ רעסיורג ַא ןעוועג .זיא'ס |

 עקידרעטייו יד .תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ,גנוי יױזַא ךרע יפל
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 קידנעטשלופ טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,ןזיועג טָאה גנולקיװטנַא

 -רעד עשיטסינַאמוה ַא סָאװ ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ יד ןליפרעד טנעקעג

 ןופ ךָאד זיא סע .רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא ףױרַא טגייל גנויצ

 יז זַא ,רוטַארעטיל ַא רַאפ קיצניװ ןעוועג טקנוּפדנַאטש ןשירעיצרעד ַא

 עריא ןוא הביבס-סקלָאפ ענעגייא יד ןרעדליש ןענעק טנגוי רעד רַאפ לָאז

 ,ןטרעו עכעלשטנעמ עסיורג ןגָאמרַאפ טזומעג ךיוא טָאה יז ,ןרעטקַארַאכ

 רעזדנוא ןופ ןעגנומערטש עשיעדיא יד ןעמענפיוא ןענעק טפרַאדעג טָאה יז

 -עלטסניק ןענעק טפרַאדעג טָאה יז ;הפוקת רעשירָאטסיה רעקידמערוטש

 ,רוד ַא טקַיורמואַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש עקיטסייג יד ןקעלּפטנַא שיר

 ןדַָאטעמ:-סטעברַא יד

 םיַײב טדנעװעגנַא טיירב טָאה עּפַאריײא ןיא לוש עשידיי ענרעדַאמ יד

 זיא סע סָאװ .ןדָאטעמ-סטעברַא עיינ רוטַארעטיל עשידיי יד ןענרעל

 ןזיועג סרעדנוזַאב ןבָאה ,ןכיירגרעד וצ ןפוא םעד ףיוא ךעלגעמ ןעוועג

 יד ןוא ?גנולעטשסיוא-עלעדנעמ,, יד ,"גנולעטשסיואיםכילעיםולש , יד

 רוטַארעטיל .ןליױּפ ןיא ןלוש-ַאשיצ יד ןופ ןעגנולעטשסיוא-לוש ערעדנַא

 ,ןטעברַא עכעלטפירש עיירפ טימ רַאנ טינ ןדנובעגנעמַאזוצ גנע ןעמ טָאה

 ייב .,רוטּפלוקס ןוא קיפַארג ,יירעלָאמ טימ ךיוא רַאנ ,סעיצַאזיטַאמַארד

 ,רעטַאעט-עקלַאיל ַא ןזיוועג וליפא ךיוא ןעמ טָאה גנולעטשסיוא-ע"ש רעד

 דומיל םעד טָאה ןעמ ,רקיע רעד .רעדניק ןעוועג ןענייז ןרַאסישזער יד ּוװ

 עשיגָאגַאדעּפ ךס ַא .טעברַא רעשירעפעש ךס ַא טימ ןדנוברַאפ רוטַארעטיל

 ןופ טעברַא רעד ןיא ןגעלעג זיא טייקשירעפעש עשירעלטסניק ןוא האצמה

 ,סרערעל עריא ןופ ןוא לוש רעשידיי רעיינ רעד
 ןעמ ןעק ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןופ ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא ,טציא

 יד טשרעהַאב טָאה סָאװ ,הנווכ-טנורג יד ןליפרעד ןוא ןעזרעד רעסעב

 ןיא יינ סיוכרוד ןעוועג זיא סָאװ ,דומיל ַא ןענרעל םייב סרערעל עשידיי

 ןטימ עיצַאקיפיטנעדיא ךָאנ גנַארד ַא ןעוועג זיא'ס .הביבס רעשידיי רעד

 ,טרַאװנגעק ןייז ןוא עטכישעג ןייז טימ ךיז ןטפעהַאב וצ גנַארד ַא ןוא קלָאפ

 שירעלטסניק ןוא שירעפעש ווּורּפ ַא טיײטַאב טָאה ךרד רעצנַאג רעד

 -יליויצ ַא ןופ טנעמגַארפ ַא קרעװ ַא ךרוד ןריזילַאנַא ןוא ןלעטשוצפיוא
 עשיגָאלָאכיסּפ ןוא ןרעטקַארַאכ ,ןעגנויצַאב עלַאיצַאס ,תודימ עריא ,עיצַאז
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 ןעלדנַאװרַאּפ ,לעוטקַא ןכַאמ וצ ץלַא ןעוועג הנווכ יד זיא וצרעד .ןתוכייש

 ,ןייגרַאפ ןיא ןטלַאהעג רעדָא ,ןעגנַאגרַאפ טשרעקַא זיא סָאװ ,ןבעל קיטש ַא

 .טײקלעוטקַא רעטנעָאנ ןיא ,טייקיטציא ןיא

 רעד ןופ טקורעגּפָא רוד ַא ףױא טבעלעג ןיױש ןבָאה רעדניק יד

 ענעי ןיוש זיא דניק ןשיטָאטש ןרַאפ .טלעוו-םכילע-םולש ןוא -עלעדנעמ

 .טרעטייוורעד ךעלשּפיה ןעוועג טלעוו

 יייטש ןטלָא ןטימ טמעטָאעג ךָאנ טָאה רעבָא רוטַארעטיל עשידיי יד -

 רעגייטש ןלענָאיצידַארט ןופ ןבָאה סרעטכיד ענרעדָאמ יד וליפא ;ןבעלירעג

 .ןּפיט ןוא סעקסַאמ עשיטַאמַארד ,ןטלַאטשעג עשילַאבמיס ערעייז ןעמונעג

 ,"ו"ל ןופ ,"ןסייר, עמעָאּפ רעד ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט סקַאבלוק השמ

 סָאה סע .טינש ןשיטייצרַאפ ןופ עלַא ןענייז ,"ענליוו, עמעָאּפ רעד ןופ

 רערענָאיצולַאװער רעיינ רעד ןופ לוק עקיורמוא סָאד ייז ןופ טדערעגסורַא

 ןעועג זיא ןעמוקעג ןענייז יז רעכלעוו ןופ ,טלעוו יד רעבָא ,הפוקת

 .עטלעטשעגנייא ןוא עטלצרַאװרַאפ ַא

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ סרעקיסַאלק יד יו ,ןבעל עשידיי סָאד

 -קעװַא ןַא יװ טכַארטַאב טינ עכעלטנגוי יד ןבָאה ,טּפַאכעגפױא סע ןבָאה

 היבוט ,ןעלדנעמ-םחנמ ןבָאה ייז ;סקידעבעל-שירפ ַא יװ רָאנ ,סנגנַאגעג

 ,עגליוו רעיינ רעד ןיא טכַארבעג סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ,רעקיכלימ םעד

 -טלעוו רעד ןיא ,קָאטסילַאיב רעלעירטסודניא ,עשרַאװ רערענָאיצולַאװער

 ןלעװ ױזַא יװ ןענעקרעד וצ טכוזעג שירעפעש ןוא ,קרַאי-וינ טַאטש

 ןיא ןליּפשסױא רעטייוו עלָאר-סנבעל רעייז ןענױשרַאּפ סמכילע-םולש

 .ןבעל םענרעדָאמ ןופ ַאּפמעט

 ןעמייהעג םעד קידנכוז ,ףיט רעד ןיא ןענרעל ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעכעלשטנעמ ַא ,רעגייטשי-סנבעל ַא ןכלעוו ןופ ,רעטנעצ ןקידנבעלַאב

 ןשירָאטסיה ןיא ןוא ןבעל ןלַאיצַאס ןיא טקריװ ןוא סױרַא טסקַאװ ּפיט

 ךס ַא ןופ ןעגנורילומרָאפ יד ךיז ןעמענ םעד ןופ .קלָאפ ַא ןופ ךשמה

 ןרעטסומ עשירַארעטיל עשידיי ןופ ךמס ןפיוא ןענייז סַאװ ,סעמעט

 לוש עשידיי יד סָאװ ,דָאטעמ רעד ;םידימלת יד ןופ ןרָאװעג טעברַאַאב

 יװ ,רעשירעפעש רעמ ַא טנגוי רעד רַאפ ןעוועג זיא ,טדנעװעגנָא טָאה

 יירָאטסיה-רוטַארעטיל רעד .דָאטעמ רעשירָאטסיה-רוטַארעטיל ןייר רעד

 טנרעל רע ,הפוקת רעד ןוא זדנוא ןשיווצ טייקטייוו טפַאש דָאטעמ רעש

 ךיוא ;רעטרעטיײװרעד-קַור רעבָא ,ויטקעיבַא ןרעװ רימ ,וויטקעּפסרעּפ
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 רעזדנוא ןופ סעצַארּפ ןיא קיטיינ זיא ךרד רעשירָאטסיה:רוטַארעטיל רעד

 רעד ןיא ןוא עיזָאנמיג רעד ןיא ,הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא רעבָא ,גנודליב
 ,לושכיוה

 ךעלטנגייא זיא סָאד סָאװ ,רָאטעמ רעשירעלטסניקישירַארעטיל רעד

 ,ץלַא זדנוא וצ טרעטנעענרעד ,לוש רעשידיי רעד ןופ דָאטעמ רעד ןעוועג

 עריא ,טײהנעגנַאגרַאפ יד טגנערב רע ,לעוטקַא עטייוו סָאד טכַאמ רע

 -סנבעל ענעגייא ערעזדנוא ןיא ןבעל רעייז ןופ עמַארד יד ,ןרעטקַארַאכ

 רעשידיי רעד ןופ געוו רעשיגָאגַאדעּפ רעיינ רעד ןעוועג .זיא סָאד .געט

 רָאלק ןייק טיג .רעדנעל ערעדנַא ןיא לייט םוצ ןוא ןלױּפ ןיא לוש

 ןעמוקעג זיא ןעמ ;רעטנעקרעד ןייק טינ רשפא השעמ תעב ,רעטרילומרָאפ

 ןופ ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא ,טציא .ןפוא ןויטיוטניא ןייר ַא ףיוא םיא וצ

 קיגַאגַאדעּפ רעד ןיא ךרד םעיינ םענעי ןופ ןכירטש יד רימ ןעעז - ,טייצ

 יד ןפַאשּפָא טלָאװעג טָאה דָאטעמ רעד .לוש רעשידיי רעיינ רעד ןופ

 עקידנטכינרַאפ ריא -- אלימב ןוא "טייצ , ןפַאשּפָא ,תורוד ןופ הציחמ
 רעשיטילַאּפ רעד .תורוד עקידרעִירפ יד ןופ זדנוא ןרעדנוזּפָא ןופ עבט

 טינ קילג םוצ טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ךייש סָאװ ,טערַאפַארט

 ךיוא טָאה'ס ,עטכישעג ןופ דומיל םייב טקריוועג טָאה רע יו ,טקריוועג

 ךעלגעמ רעבירעד ןענייז'ס ןוא עיצידַארט-לוש עטלעטשעגנייא ןַא טלעפעג

 עשירעפעש עיינ ןוא תואצמה עיינ ,ויטַאיציניא ןופ ןעמרָאפ עיינ ןעוועג

 | .ןטקַא

 ,עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקינייארַאפ ,גנורעדנַאװנייא ןופ רעדנעל יד ןיא

 עסיורג ַא טליפרעד רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה ,עקיסקעמ ,עניטנעגרַא

 ,ןבעל ַא ןיא ךשמה ןגָארטעגניײרַא טָאה יז .גנוקריוו עקידנריזילַאנַאיצַאנ

 -עטיל יד .שרוש ןלַאיצַאס ןופ ןסירעגּפָא ןוא טלציּפעצ ןרָאװעג זיא סָאװ

 טכַארבעג ןכעלטנגוי ןרַאפ טָאה יז ןעלצרָאװ יד ןזיוועג טָאה רוטַאר

 עשידיי ןופ ,בוט-םוי ןשידיי ןופ ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןופ רעדליב

 יד טָאה קיטייצכיילג .ןרעטקַארַאכ ןוא ןּפיט עשידיי ענייש ןופ ןוא תודימ

 יד ,ורמוא ןלַאיצַאס ןצנָאג םעד לוש ןיא ןגָארטעגרעבירַא .רוטַארעטיל
 ןלַאיצַאס ןטכערעגמוא ןַא ןגעק הדירמ ןופ ןליפעג יד ,ןעגנומיטש-טסעטָארּפ

 ןלַאיצַאס ריא ךרוד .קורדסיוא םוצ טכַארבעג שירעפעש טָאה יז סָאװ ,רדס

 טיהרַאפ יז טָאה ,העּפשה רעלַאנַאיצַאנ ריא ךרוד יו רעקינייװ טינ סַאטַאפ
 ןופ ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןופ םיוש ןפיוא ןעמיווש ךיז ןזַאל ןופ טנגוי יד
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 ַא תמאב ןעוועג זיא העּפשה ריא ןמז לכ .רוטלוק-ןסָאמ רעקיטרָא רעד

 םזימרָאפנָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טנגוי יד טיהרַאפ יז טָאה ,עקידנטיײדַאב

 .רעפסָאמטַא-רוטלוק עשידיי ענעגייא ןַא ריא ןשיווצ טיהעגפיוא ןוא
 ןרילומרָאפרעביא ןוא ןטכַארטרעביא יינ סָאד ןופ ףרַאד הפוקת עדעי

 סע טעװ הפוקת רענעגייא רעזדנוא רַאפ ,ןּפיצנירּפ עשירעיצרעד עריא

 ,גנוטכיד עלַאנַאיצַאנ :רָאלק רעבָא זיא ךַאז ןייא .רעווש סרעדנוזַאב ןייז

 עסיורג ַא ןליּפש גנויצרעד רעדעי ןיא זומ ,קלָאפ ַא ןופ רוטַארעטיל יד

 ,ןענרעלַאב ןוא ןעיירפרעד וצ רָאנ טינ חוכ םעד טָאה רוטַארעטיל .עלָאר

 רָאנ טינ ןעק רוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנ יד ;ןקיורמואַאב וצ ךיוא -רָאנ

 םענעגייא םענופ שינעטנעקרעד רעד וצ ןריפ ךיוא רָאנ ,ןרעטנעענרעד

 ,ןויטקעלַאק םעד ,"ןשיקלָאפ , םעד ייס "ךיא; ןלעודיווידניא םעד ייס ,"ךיא;

 גנוטכיד ןופ ילַאנַא רעד

 ןלעטש טינ ךיז ןעק לושסקלָאפ רעד .ןיא גנוטכיד ןופ זילַאנַא רעד |

 ןופ רעדָא ןעמרָאפ עשיטעָאפ יד ןופ זילַאנַא ןלופ ַא ליצטּפיוה ַא רַאפ

 ןוא ,לושסקלַאפ רעד ןיא רערעל ןופ געוו רעד .קינכעט רעשיטעַאּפ רעד

 ץלַא ןופ רעירפ זיא ,לושלטימ רעד ןופ ןסַאלק עטשרע יד ןיא וליפַא

 "ד ןייטשרַאפ ;טײקצנַאג ַא יו קרעו עשיטעָאּפ סָאד ןעמענוצפיוא

 / .הגרדמ עקידרעטעּפש ַא ןוא ערעכעה ַא ןיוש זיא קינכעט עשיטעַאּפ

 -רַאּפ יד ןדיישרעטנוא רָאלק רעבָא זומ זילַאנַא רעשידָאטעמ רעד

 גנוטכיד ןימ רעדעי לייו ,תואחסונ ןוא ןעמרָאפ עשיטעַאּפ ענעדייש

 רעדנַא ןַא ןוא ןטעברַאַאב םייב גנַאגוצ רעדנַא ןַא לָאמ טפָא טרעדַאפ

 ,גנופַאש עשיטעַאּפ יד ןעמענפיוא ןענעק ןלָאז םידימלת יד ידכ ,גנוטיירגוצ

 -עגפיוא טרעװ סע יצ ,קיגנעהּפָא זיא זילַאנַא םעד ןופ גנַאג רעצנַאג רעד

 סָאװ .לכַאפ ַא רעדָא דיל שירַאנעלַא ןַא ,עדַאלַאב ַא ,דיל וויטַארַאנ ַא ןעמונ

 ,טינ ירמגל גיוט רענַאשז ןשיטעַאּפ ןייא ןטעברַאַאב םייב קיסַאּפ זיא סע

 ןימ רעדעי .רענַאשז ןשיטעָאּפ ןטייװצ ַא טימ ןָאט וצ טָאה ןעמ ןעו

 עקיטרַאנגיא ערעדנוזַאב ענייז רעיצרעד םעד רַאפ טלעטש גנוטכיד

 .גנוקריוו רעשירעלצרעד ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ ערעדנַא טיג ןוא ןעמעלבָארּפ

 רעד לָאז יצ ,םעלבָארּפ ַא סױרַא טלעטש ,לשמל ,דיל עשירַאגעלַא סָאד
 דיל סָאד זַא ,םידימלת יד ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ןענעייל ןרַאפ ךַאנ רערעל
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 יד זיב ,ןטרַאװ רע לָאז יצ רעדָא ,טײטַאב ןשירָאגעלַא ןַא טגָאמרַאפ
 סָאװ ןגָאז ןוא דיל ןופ טײקשירָאגעלַא יד ןקרעמַאב ןלעװ ןײלַא םידימלת
 ,רעטכיד םעד ןופ הנווכ יד ןעוועג זיא סע

 טבייה סָאװ ,"ףיש יד , סדלעפנעזָאר סירָאמ זיא דיל שירָאגעלַא ַאזַא

 : רעטרעוו יד טימ ןַא ךיז

 ,גערב םעד טינ ןכיירגרעד ןוא רעטנוא ןעיײג ןפיש לפיוו

 ךעלרעפעג שטָאכ ,רעכיז ןוא טסעפ טייג ףיש רעזדנוא .

 .געוו רעד זיא

 -סילַאער ןייק טינ זיא סע .קלָאפ עשידיי סָאד ךעלטנגייא זיא ףיש יד

 םעד ,םי םעד טרעדליש דלעפנעזָאר ;ףיש עשירָאגעלַא ןַא רָאנ עשיט

 סעּפע טָאה רע ,ןסיוא רעבָא רע זיא סָאד טינ ,סעילַאװכ יד ,םערוטש

 רעדיל עשירָאגעלַא ןייטשרַאפ וצ טייקִיעפ יד .ןעניז ןיא שרעדנַא רַאג

 ןעמ ףרַאד ןעמרָאפ עשיטעָאּפ ערעדנַא ןיא ןטנעמעלע עשירָאגעלַא ןוא

 שטנעמ ַא סָאװ ,רוטלוק רעשיטעָאּפ רעד וצ טרעהעג סע .ןריוויטלוק

 ,גנויצרעד ןוא גנודליב ןייז ןברעוורעד םעד ןופ סעצָארּפ ןיא טמוקַאב

 רעדָא ,עויטַארַאנ-שיריל סָאד ךיז טקיטײנ ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא

 םעד ןעמענפיוא קיטכיר ןלָאז םידימלת יד זַא ,דיל עשירעלייצרעד סַאד

 -דנַאה .גנולדנַאה רעד ןופ ןסנַאינ יד ןיײטשרַאפ ןלָאז ייז ,השעמה-רוּפיס

 םעד ןיא ןענייז ,רעטקַארַאכ ןופ גנורעדליש לָאמ טפָא ,עלובַאפ ,גנול

 קידנקרעמַאב טינ ,דיל ןופ ןלײטדנַאטשַאב עלַאמרָאנ רענַאשז ןשיטעַאּפ

 גנופָאש יד טביילב רעטקַארַאכ רעדָא שינעעשעג רעד ןופ גַאז-גיז םעד

 סנעזייר םהרבא ,רעגייטש ַא ,ןענייז רעדיל עכלעזַא .ךעלדנעטשרַאפמוא

 סביײליינַאמ ,"עלהשעמ-רוּפיכ-םוי ַא; סעשאוהי ,"רדס םייב חרוא רעד;

 ."םד תלילע,, סנרָאהנייא רוד ,"רעדמערפ רעד ,

 רעד ,דיל עשיריל עוויטַארַאנ-טינ סָאד ןעמענוצפיוא זיא רעווש ראג

 "ופעג זומ ךָאד ןוא .גנובעלרעביא יד ,גנומיטש יד טלַאמעד ךַאד זיא רקיע

 גנופַאש רעשיטעָאּפ רעד ןֹופ קורדנייא רעד ױזַא יװ ןפוא רעד ןרעוו ןענ

 זומ ,טכַאמעג טָאה גנופַאש יד סָאװ ,םשור םעד ;קורדפיוא ןעניפעג לָאז

 -סיוא ןייק טינ טניפעג סָאװ ,גנובעלרעביא עדעי .ןבעגרעביא ןענעק ןעמ
 ןייז ןכעלטנגי םייב טעװ קורדסיוא רעד .קידנעייגייברַאפ זיא ,קורד
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 ,םשור םעד ןופ ןמיס רעקידנריקינומָאק ַא ןייז רעבַא זומ סע ;לעודיווידניא

 | .ןעמוקַאבוצסױרַא םיא גנַאגוצ םעד ןעניפעג זומ רעיצרעד רעד ןוא

 ףענרעל ייז .שיטקַאדיד שוריפב ןוא ןפָא ןענייז סָאװ ,רעדיל ןַארַאּפ

 רעזדנוא קורדסיוא םוצ טמוק ייז ןיא .גנוטכיד וצ ןרעהעג ייז ךיוא .רסומ ַא

 ןריזילַאנַא םייב טביולרעד ןייז טינ ןעק סע סָאװ .ןײזטסּוװַאב רעשילַארַאמ

 םייב ןעמענרַאפ ךיז םעד טימ ןפָא לָאז עמ זַא שממ ךיז טעב ,קיריל ענייר

 ןימ םעד וצ .עשיטקַאדיד ַא זיא הנווכ רעייז סָאװ ,ןעגנופָאש ןבעגרעביא

 ךיוא --- וויטָאמ רעדנַא ןַא ."הוולמ םוצ,, סנעזייר ,לשמל ,טרעהעג רעדיל

 "רעטעברַא םוצ, דיל סנעזייר ןיא קורדסיוא םוצ טמוק --- רעלַאיצָאס ַא

 ןעמערַא םעד טפור ,1896 ןיא ןבירשעג ,דיל סָאד .(ריט תיבה-לעב םייב)

 ,דיל טוג ַא ןיא סע .ץלַאטש ןכעלשטנעמ וצ רעטעברַא םענעקַארשרעד

 ,ןטייקטצענערגַאב עלַא ןופ טדייל דיל סָאד .דיל שיטקַאדיד ַא זיא סע שטָאכ

 ןופ תובישח ןוא טײקכעלדנעטשרַאפ .טגָאמרַאפ גנוטכיד ןימ רעד סָאװ

 ילַארָאמ סָאד .סנייא יו ןרעוו טכַארטַאב טינ ןרָאט םערָאּפ רעשיטעַאּפ

 עלעטבוס רעמ יד ןסױטשסױרַא טינ רָאט דיל עשיטקַאדיד ,עקידנריז

 | | .גנופַאש רעשיטעָאּפ ןופ ןעמרַאפ
 ןעק לבַאפ יד .לכַאּפ יד ךיוא זיא עיזעַאּפ רעשיטקַאדיד ןופ םערָאפ ַא

 ןופ ןירעגערט יד זיא יז ,םזַאקרַאס ןוא רָאמוה טגָאמרַאפ יז ,ןריזינַאריא

 ןופ ,החנה יד -- רעגייטש ריא ןייז טינ לָאז סע סָאװ ;המכחיסנבעל

 רעד .רעטקַארַאכ ןייז ןוא שטנעמ רעד זיא ,טלעוו יד טעז יז רעכלעוו

 טדנעלברַאפ ןוא זיא רע סָאװ ,סָאד רַאפ ןשטנעמ םעד טכַאמ רעטקַארַאכ

 ןפוא ןייז טימ טינ טמיטש סָאװ ,ןבעל ןיא עקירעביא סָאד לַא וצ םיא

 | .טייקכעלקריוו יד ןוא טלעוו יד ןעמענפיוא ןופ

 ןגעלפ טייצ רעטלַא רעד ןופ ןעלבַאפ יד סָאװ ,תולעמ עשילַארָאמ יד

 ײז טָאה לבַאפ יד םערָאװ ,ךיוה וצ טינ ןעוועג ןענייז ,ןלעטשסורַא

 ןופ תודימ עשיטסירעטקַארַאכ יד .םייח-ילעב ןופ טלעוװ רעד ןיא טכוזעג

 ןענייז ,טייקנייש ,עביל ,ןסיוו יוװ ןבעלנעמַאזוצ ןוא ןבעל ןכעלשטנעמ

 | | .לבַאפ רעטלַא רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ ןעוועג

 םעד ייס טרעטיירבעגסיוא ןבָאה רעביירש-לבַאפ עשידיי ענרעדַאמ יד

 ךיוא ןבָאה ייז ;לבַאפ רעד ןופ ןעלטימ עשירָאגעלַא יד ייס ןוא טזַאּפיט

 יָאמ רעד ןופ ןוא רעגייטש ןלַאיצַאס ןופ ןטנעמָאמ עיינ טכַארבעגסױרַא

 יד טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ ןבױהעגנָא טָאה סע .טלעװ-ןעעדיא רענרעד
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 רזעילא) תודימ עלענָאיצנעװנָאק ןופ קיטירק יד ןוא ,קיטירק עלַאיצַאס

 רערעכעה ַא ףיא ןביוהעגפיוא ךיוא ךיז טָאה לבַאפ יד ,(גרַאבניטש

 עקילַאמַא ריא ןטיהוצפיוא קיטייצכיילג ךיז קידנעִימַאב ,הגרדמ רעשיטעַאּפ
 ,טייקכעלמיטסקלָאפ

 טָאה לבַאפ רעשידיי רעד ןיא טייקשירעדליב עשירָאגעלַא עיינ יד

 .(רעגַאז-רסומ ןוא רעגעלש ןופ לָאבמיס רעד) ןקעטש םעד טכַארבעגניײרַא

 רזעילא) געז יד ןוא ףלח םעד ,זיפש יד ןוא לדָאנ יד ,עלעבעווש סַאד

 ,(גרַאבנייטש

 .לשמ יװ ,גנוטכיד ױזַא טקנוּפ ךיוא לָאמ טפָא זיא לבַאפ ענרעדָאמ יד

 רעגַאב ריא טימ יװ טקנוּפ ,עיצקיד רענייש ןופ ןעלטימ יד טימ טקריװ יז

 .המכח עכעלשטנעמ עטלַא ןענרעל וצ זדנוא

 יד זיא גנופַאש רעשיטעָאּפ ןופ םערָאפ עטנַאסערעטניא רָאג ַא

 רענײמעגלַא רעד ןופ םיללכ יד ןדנעװנָא ירָאירּפַא לָאז עמ ןעוו .עדַאלַאב
 עשמלוע יד זיא סָאד --- םערָאפ-עדַאלַאב ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא ;קיטעָאּפ

 טגָאמרַאפ יז .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ יז ןענעק רימ סָאװ ,עדַאלַאב

 עדַאלַאב רעד ןיא ןַארַאפ .קערש ןוא ליורג ןופ ןטנעמעלע יד עבטב

 ןיא ,לשמל ,זיא ױזַא .טײקיַאד טינ ןוא טייקכעלמייהמוא ןופ -ןוויטָאמ

 ןכרוד טכַאנ ייב טגָאי רעטייר רעד .?גיניק-דלַאװ רעד , עדַאלָאב סעטעג

 תולוק טרעהרעד דניק סָאד .ןוז ןקנַארק ןייז ןצרַאה םוצ טקירד ןוא דלַאװ

 טווּורּפ רעטָאפ רעד .םיא ןפור ,םיא וצ ןדייר סָאװ ,רעמייב יד ןשיווצ ןופ

 ףיוא רעטָאפ םייב רעבָא טברַאטש דניק סָאד ,ןקיױרַאב ןוא ןליטשנייא םיא

 | ,טנעה יד

 ,גורפ ןועמש) רעטכיד עשידיי טקריװַאב טָאה םערָאפ-עדַאלַאב יד
 | ,רוד ןרעטלע ןופ ךָאנ ,(שאוהי ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 עדַאלַאב רעשירָאטסיה ַא ןופ פיט ַא ןפַאשַאב טָאה ןרָאהנײא דוד

 -טנייוועג זיא גנולדנַאה ןופ טייצ יד .(!סעיליל עטיור יירד, ,"םד תלילע,,)
 .טפַאשרעריטרַאמ ןוא ןדייל עשידיי --- ןויטָאמ יד ,רעטלע-לטימ רעד ךעל

 -עדַאלַאב יד טצונעג רעגנַאמ קיציא טָאה ןפוא ןקיטרַאנגייא ןַא ףיוא

 ,עשידיי סיוכרוד םיא ייב ןענַײז ןטלַאטשעג יד .גנופַאש ןייז ןיא םערָאפ
 -טינ ןופ וײטָאמ רעד קורדסיוא םוצ ןרעגנַאמ ייב ץלַא רעבָא טמוק סע

 םעד ןופ עדַאלַאב יד, ,"רעיילש-הלכ םעד ןופ עדַאלַאב יד ,) טײקיַאד
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 ָאד . .רעדיוש רענעטלַאהַאברַאפ רעליטש ַא םורַא טמענ זדנוא ,("ןייש ןסייוו

 .גנולדנַאה רעד) ןופ ףוס םייב קיגַארט יד טרינימַאד

 רעכעלשטנעמ רעטלַארוא ןַא ןיא אמתסמ טלצרָאװ םערָאפ-עדָאלַאב יד

 םזילַאוד ןופ ליפעג ַא ןופ ,טסגנַא ןופ סױרַא טסקַאװ ןוא גנובעלרעביא

 טלעוו רעלַאער רעזדנוא ץוח .ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ טײקנטלַאּפשעג רעדַא

 -נוא ךיא טקריוו ןוא ךרוד ךיז טסייר סָאװ ,טלעוו עטייווצ ַא ןַארָאפ זיא

 .ןבעל רעזד

 -ַאטסיה יד :ןעמרַאפ-עדַאלַאב עיינ ןפַאשעג טָאה גנוטכיד עשידיי יד

 יד ןוא עדַאלַאב-רעגייטש יד ,עדַאלַאב-איבנה והילא יד ,עדַאלַאב עשיר

 םוצ םערָאפ-עדַאלַאב עשידַײ יד טמוק ןבײליינַאמ ייב .עדַאלַאב-ןברוח

 -טָאלג בקעי .רעדיל-איבנה והילא לקיצ ןייז ןיא טּפיוהרעביא קורדסיוא

 טלקיװטנַא ןבָאה דייווש קרַאמ ,שטיװַאר ךלמ ,ןרעּפלַאה בייל השמ ,ןייטש

 םייח ,רעוועקצוס םהרבא ,קיווייל .ה .עדַאלַאב-רעגייטש .ַא ןופ חסונ םעד

 "ןברוח ַא ןופ םערָאפ עקיטרַאנגיײא ןַא ןפַאשעג ןבָאה קינשטַאבַאט .א ,עדַארג

 ,עדַאלַאב

 סָאד ןרעוו טלייטעגסיוא ןעק םערָאפ עשיטעַאּפ ערעדנוזַאב ַא יװ

 ,גנופַאש ןימ םעד ןיא ןלעפ טייקמיטניא ןופ ןטנעמעלע יד .,דיל עשירָאטער

 טליג ךעלטנייוועג ;ללכ-ןשטנעמ םוצ ,טלעװ רעד וצ טדער רעטכיד רעד

 רעפַאשַאב .עריא .דיל ןלָאיצַאס ןוא ןרענָאיצולָאװער םייב םערָאפ יד

 ,דלעפנעזָאר .מ ,רעװָאשװַאב .י ןעוװעג גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא ןענייז

 ןוא ללכ םוצ ,קלָאפ םוצ זיא דיל ןשירָאטער ןופ גנודנעוו יד .ןעזייר .א

 : בייהנָא עמַאס םייב ןיוש רָאלק סע טליפ עמ

 ,קלָאּפ 5
 ,םערָא ןוא טנלע יױזַא טסיב וד סָאװ

 | ןגיוא ענייד ףיוא בייה

 .םורד ןוא ןופצ וצ ,ברעמ וצ ,חרזמ וצ

 ַא ,ןגיוא ענייד ףיוא בייה

 -רעטעברַא רעד טּפיוהרעביא ,ללכ רעד טדער רעדיל ערעדנַא ןיא |

 טרעהעג רעהַא ,ןדייל ענייז ןוא הכרעמ ןייז ןגעוו קידנלייצרעד ,ןײלַא ,ללכ

 סָאד טמערופעג ןיא רעגייטש ןקיבלעז ןפיוא ."טנַאװ יד  סנעזייר .א

 -רעטעברַא םעד טָאטשנָא .טלַאהניא ןלַאנַאיצַאנ ַא טימ דיל עשירָאטער
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 ;טדיײל סָאװ ,קלָאפ עשידיי סָאד טרירוגיפ גנוקירדרעטנוא ןייז ןוא סָאלק

 דוד רעגייטש ַא יו ,רעקיריל עטכע רענַאשז םעד ןיא ןביירש טפָא

 ,"טעבעג סָאד ,,סעצרּפ :ןרעהעג גנוטכיד עשירָאטער ןימ םוצ ;ןרָאהנייא

 ,"1941 באב העשת ,, סנרָאהנייא דוד ,"דיי רעקיבייא רעד , סניסעיל םהרבא

 וצ ןוא ןרעטיצפיוא ןכַאמ וצ זדנוא חוכב זיא דיל עשירָאטער סָאד

 יד רעכלעוו ןיא ,םערָאפ עטסקרַאטש יד טינ רעבָא זיא סע ,ןקריװַאב

 -קנעב עלָאיצַאס ןוא עלַאנַאיצַאנ עריא טקירדעגסיוא טָאה גנוטכיד עשידיי

 ןופ םערָאפ רעד ןיא דיל עשיריל-םיטניא סָאד טמוק רעטּפָא ,ןטפַאש

 דוד .ללכ םוצ הליפת ַא -- לָאמ ַא ,הליפת רעשידיחי ַא לָאמ ַא .הליפת ַא

 םעד טמערופעגסיוא ןבָאה ךַאברעױא םירפא ,קיווייל .ה ,שאוהי ,ןרָאהניײא

 רעד ןיא טבילַאב זיא חסונ רעד .גנוטכיד רעשיריל רעד ןיא חסונ-הליפת

 ןופ "חישמ ,רעכיג ַא, .ה"י ןט19 ןופ ףוס ןופ ךָאנ גנוטכיד רעשידיי
 ,לרעמעה ,לרעמעה , וליפא .דיל-הליפת ַא ,לשמל ,זיא ןעזייר םהרבא

 ---טלַאהניא ןלַאיצַאס םענעכָארּפשעגסױא ןַא טימ דיל ַא --- (1897) "ּפַאלק

 וצ טדער רעטסוש רעמערָא רעד .דיל-הליפת ַא ןופ שינערעהוצנַא יד טיג
 יד .רעדילסקלָאפ יד ןופ רעגייטש ןפיוא ,לרעמעה סָאד -- רעזייּפש ןייז

 ,עלעגייפ םוצ טדער לדיימ סָאד ּוװ .,דילסקלָאפ ןופ טנַאקַאב זיא קינכעט

 -סיוא ןענייז דילסקלָאפ םעד ןופ ןטובירטַא יד .ןרעטש יד וצ .,ךייט םוצ

 רעטכיד רעלַאיצַאס רעד טדער רעדיל ערעדנַא ןיא ;ןרָאװעג טרעטיירבעג

 ,("ןטניוו עזייב ,טעילוה ,טעילוה ,) ,ןטניוו עזייב יד וצ ,סנקלָאװ יד ּוצ

 עיצקַאער ,גנוקירדרעטנוא רַאפ שזַאמיא רעשיטעַאּפ רעד ןענייז סָאװ

 .(1899 ,ןעזייר םהרבא ןופ "דילרעטניוו;,)

 ןייז רַאפ דלעפנעזַאר .מ טניפעג םערָאפ עשיטעַאּפ עמיטניא רעמ יד

 ךיל םעד רַאפ ךיוא ,שיריל-שירעלייצרעד זיא סָאװ ,"עלעגניי ןיימ,, דיל

 ,ערעדנַא ןוא "ןיהווז,

 -סקלַאפ עסיורג ךיז ןיא ןגָאמרַאפ רעדיל עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצַאס יד

 -ַאר ,יקסוועשטניוו ,רעװַאשװָאב ,טַאטשלעדע) ןטייקכעלגעמ עשירעיצרעד

 עטסרעלוּפַאּפ ןוא עטסטנַאקַאב עמַאס יד וצ לָאמ טפָא ןרעהעג ייז .(דלעפנעז

 טפָא זיא טרעוו רעייז .קלָאפ םייב ןרָאװעג טבילַאב ןענייז סָאװ ,סעמעָאּפ

 םוצ ןעמוק ייז ןיא ;גנופַאש רעשיטעָאּפ ַא ןופ יו טנעמוקָאד ַא ןופ רעמ

 יד ןופ ןבָאה האנה ןוא ןענעק .הפוקת ַא ןופ ןטנעמיטנעס קורדסיוא
 -רוטלוק רעד טימ ךיז ןקינייארַאפ ןופ םערָאפ ַא זיא ןעגנופַאש עקיזָאד
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 וצ יו טעמכ ןיוש ןרעהעג ייז .ףיוא ןסקַאװ רימ רעכלעוו ןיא ,הביבס
 ןבעל ןשידיי ןיא רוד ןקידנפמעק ַא טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,עיצידַארט ַא

 ןוא רוד ַא ןופ טימעג סָאד ןוא רעטקַארַאכ םעד ןָא ןענעכייצ רעדיל יד

 רעשיטעַאּפ ןיא טײקמערַא יד .ןטרעו עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצַאס ענייז ךיוא

 ןשיוװצ טפַאשטנַאקַאב רענײמעגלַא רעד ךרוד טקיטיגרַאפ טרעוו עיצקיד
 ,ןרעטסומ עשירַארעטיל יד ןופ קלָאפ

 גנוטכיד עשיריל

 ןופ םערָאפ עטפיטרַאפ עמַאס יד -- דיל עשיריל עצרוק סָאד

 יד .ןעמענוצפיוא ןטסרעװש םוצ לָאמ טּפָא זיא -- גנופַאש רעשיטעַאּפ

 -רעביא יד ןופ טייקלדייא ןוא טייקניד יד ,גנומיטש רעד ןופ טייקלעטבוס

 יד ףיט וצ טינ ןקריוװַאב ןוא ןייא גונעג טינ ךיז ןצירק ןעגנובעל

 םשור ַא ןכַאמ וצ דיל סָאד טכיירגרעד לָאמ טּפָא .סרעסינעג עכעלטנגוי

 בײלקּפַא ןשילרעטסיוא םעד ךרוד ,זרעפ ןופ טייקידוועגנילק רעד ךרוד

 ,טייקרעטנומ ,דיירפ ןופ סעיצַאיצָאסַא סױרַא ןפור סָאװ ,רעטרעוו ןופ

 עסיוועג ַא ןכעלטנגוי םייב ןטיירגוצוצ קיטיינ זיא ללכ ךרדב .גנונעפָאה

 גנוטיירגוצ יד קיטכיוו זיא ָאד דָארג .גנוטכיד רעשיריל רָאפ טייקימענפיוא

 גנומיטש רעד ןיא עכעלטנגוי יד ןריפוצניירַא טייקיעפ יד ,רערעל םעד ןופ

 ,טייקרעטנומ ןופ רעדיל טנגוי רעד ןעגנערב ןעמ ןעק ללכב .דיל ןופ

 עשיריל לייט ךיוא ןגָאמרַאפ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .גנונעפַאה ןוא דיירפ

 ןקרַאטש וצ חוכ ןסיורג ַא ,רעיורט ןופ טקיטלעװַאב ןרעוו סָאװ ,רעדיל

 ריא טימ סיורג זיא ,"רעיורט-טלעוו, עמעָאּפ סנעזייר םהרבא ,ןשטנעמ םעד

 ,טײקשינַאמוה
 "שטנעמ קורדסיוא םוצ טמוק סע עכלעוו ןיא ,רעדיל יד ןענייז טוג

 "ןוחטב , סנרַאהנייא דוד ןיא יו ,ןבעל םוצ יורטוצ ןוא יורטּוצ רעכעל

 : "טָארַאב סטָאג ףיוא , דיל סקינלָאר רעדַא

 עליטש ןענייז ןעמי עניימ

 ,טייוו ןעייג ןפיש עניימ

 ןעמוק ןלעוו ןפיש עניימ
 .טייצ רעטכער רעד ןיא
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 ןכײלגרַאפ וצ גנוטכיד עשיריל ןריזילַאנַא םייב יאדכ טפַא זיא סע

 טימ ןעמַאזצ .עטצעזעגנגעקטנַא ןענייז ןעגנומיטש יד ּוװ ,רעדיל ייווצ

 םעד טימ דיל סדלעפנעזָאר ןענעייל ןעמ געמ דיל סקינלָאר ןוא סנרַאהנייא

 ןבעל ןופ לָאבמיס רעד ןדייב ייב זיא סָאװ ,ףיש ַא ןופ שזַאמיא ןקיבלעז

 .:שואי טימ לופ זיא דיל סדלעפנעזָאר .םויק ןוא

 ; צרוק זיא גָאט רעד ,טײװ זיא געוװ רעד
 ; רעטנורַא דלַאב טקניז ןוז יד
 -- טײװ זיא גערב םוצ ,טשיור רעסַאװ סָאד
 ! רעטנוא טייג ףיש ןַײמ ,ףיש ןיימ

 ,ןבעל סרעטכיד ןופ םיטרּפ עסיוועג ןעגנערב וצ קיטיינ זיא לָאמ טפָא

 ןדייר ןעמ געמ ךיוא ;ןעגנומיטש ענייז ןכַאמ וצ רעכעלדנעטשרַאפ ידכ

 זייא דיל ַא ןעוו ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד ןגעוו ,טייצ רעד ןגעוו

 טקעטש גנופַאש רעשיטעָאּפ ןופ גנוטיידַאב עתמא יד .ןרָאװעג ןפַאשעג

 שטנעמ םוצ טדער יז סָאװ ,םעד ןיא ,טײקלַאסרעוװינוא ריא ןיא רעבָא

 -געייגייברַאפ רעדָא גנומיטש רעקידנעייגיײברַאפ ןייא ןופ טינ ןוא ללכב

 ,טינשּפָאטײצ ןקיד

 גנוטכיד ןיא עכעלגנגעגוצ-טינ ןוא עכעלנגעגוצ סָאד

 ינעקרעד ןוא ןסיוו ןופ םערָאפ ַא זיא ,גנוטכיד ,גנופַאש עשיטעַאּפ

 עשיטַאמַארד ,הבשחמ ןוא ליפעג טקינייארַאפ יז סָאװ ,םעד בילוצ .שינעט

 סרעדנוזַאב רָאג סע זיא ,טרַאװ ןופ טייקנייש עשילרעטסיוא ןוא גנולדנַאה

 יינומָאק ןופ םערָאפ עקיטרַאנגיײא ןַא רעבָא זיא גנוטכיד .ןקריוו וצ חוכב

 עכעלנייוועג יד ןופ שרעדנַא זיא סע .ןטייווצ ןטימ שטנעמ ןייא ןופ ןריק

 רעמ זיא סע .סױאיגָאט ןײא-גָאט טצונַאב שטנעמ רעד סָאװ ,ןעמרָאפ

 זיא דיל סָאד .רערעדנַא ןַא זיא רדס-רעטרעוו רעד ךיוא ,טסערּפעגפיונוצ

 ךיוא ןוא םַארג ,םעטיר טגָאמרַאפ סע ,ּרעטרעװ סױרַא טזַאל סע ,שיטּפילע

 "נקריוו דיל סָאד טרעוו םעד ןופ .רעטרעוו ןופ בײלקּפָא םענעטלעז רעמ ַא

 םעד ןוא רעטכיד ןשיוצ הציחמ ַא קעװַא ךיוא טלעטש סָאד רעבַא ,רעקיד

 | | ,רעסינעג ןפייר-טינ
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 עיגעטַארטס עסיוועג ַא ןצונַאב רערעל רעד זומ ןרָאילוש יד ןופ ךשמב

 יד םידימלת יד רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןכַאמ וצ ידכ ,ןעלטימ ךס ַא טימ

 לעיצעּפס רע טעוװ בייהנָא ןיא .ןעגנופַאש עשיטעַאּפ םינימ עטסנדיישרַאפ

 טייצ רעד ןיא רעטעּפש ייז ידכ ,ןעמרָאפ עשיטעַאּפ עסיוועג ןדיימפיוא

 .ןכעלטנגוי ןוא דניק ןרַאפ קיעפ-םענפיוא ייז ןכַאמ ןוא ןעגנערבוצניירַא

 : טגָאמרַאפ סָאװ ,ענעי גנוטכיד עטסכעלדנעטשרַאפ יד זיא רעדניק רַאפ

 יליש דיל סָאד זומ ןטסקיצניװ טוצ ;ןטנעמעלע עשירעלייצרעד-שיריל (א

 "עָאּפ ןימ םעד ןופ טייקשירעלייצרעד יד .דָאזיּפע ןַא רעדָא עיצַאוטיס ַא ןרעד

 זיא'ס (ב .עזָארּפ ןופ טלעוו רעד טימ דיל סָאד טקיניײארַאפ גנופַאש רעשיט

 ,רעטושּפ ַא ןיא רעדיל עטשרע יד ןיא רדס-רעטרעו רעד ןעוו ,טוג

 ,רעדיל עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד .ךַארּפשדײר רעד ןיא יו רעלַאמרָאנ ַא

 ןקיזָאד םעד טיהעגפיוא ןבָאה ,קלָאפ םייב ןרָאװעג טבילַאב ןענייז סָאװ

 טלָאװ ,עזָארּפ יװ ןבײרשנָא דיל ַאזַא לָאז ןעמ ןעוו ,רדס-רעטרעוו ןלַאמרַאנ

 יובעג םעד ןיא גנורעדנע םוש ןייק טקרעמַאב טינ םַארג םעד ץוח ןעמ

 טימ דיל טושּפ ַאזַא סיוכרוד זיא ,לשמל ,"קישטעּפירּפ ןפיוא,, ,ץַאז ןופ

 ףךיש ךיוא זיא סָאד .ךַארּפשדײר רעד ןופ רדס-רעטרעוו ןלַאמרַאנ םעד

 ?ןטניוו עזייב ,טעילוה ,טעילוה , ,לשמל יװ ,עיזעָאּפ רערענַאיצולַאװער רעד

 טינ טפַארק-קורדסױא עשיטעַאּפ טניפעג רעטכיד רעד .ןעזייר .א ןופ

 ןעמענַאב ןוא ןעמענפיוא ןענעק .טרָאװ ןטדערעג ןופ רדס םעד קידנטייב

 ,גנוכיירגרעד ַא זיא רדס-רעטרעוװ םענעטיבעג ַא ןיא דייר עכעלשטנעמ

 לייוו ,טוג-טינ זיא םעד טימ ןביײהנָא ,ןריוויטלוק טשרע זומ לוש יד סָאװ

 ןופ סרענעייל רעדָא ,סרערעה יד ןוא דיל ןשיוװצ הציחמ ַא טפַאשַאב סע

 -םיוא ןבָאה ןענמיה ערענַאיצולָאװער עלַא זַא ,טנַאסערעטניא זיא סע .,דיל

 ,(יקסנַא .ש ןופ "העובש יד , ,לשמל) רדס-רעטרעוו ןופ תוטשּפ יד טיהעג

 םענייא ןגָאמרַאפ ךיוא ןזומ סרעבײהנַא רַאפ ןעגנופַאש עשיטעָאּפ יד (ג

 גנופַאש רעשירַארעטיל רעד ןיא קיטיינ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןופ

 רעד רעדָא ,גנושאררעביא ןופ טנעמעלע רעד רעדַא זיא סָאד .רעדניק רַאפ

 .עמַארד ןופ רעדָא ,רַאמוה ןופ טנעמעלע
 רָאנ ןקריוו גנופַאש עשיטעַאּפ יד ןעק עכעלטנגוי ןוא רעדניק ףיוא

 ןרעוו סָאװ ,ןטנעמיטנעס עכעלשטנעמ עפיט סיוא טקירד יז ןעוו ,טלַאמעד

 -מואַאב ןעק יז ןעוו ,טקריוו גנוטכיד .טכע ןוא קיטכירפיוא טקירדעגסיוא

 טנעמיטנעפ .ןליפעג ןוא תוחוכ עיינ ןשטנעמ ןיא טקעװ יז ןעוו ,ןקִלור
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 ייס רעדיוורעד זיא סָאװ ,םזילַאטנעמיטנעפ ןופ ןדײשּפָא רעבָא ןעמ ףרַאד

 ףיוא ,טייקטכע-טינ ףיוא םיניבמ ןענייז רעדניק ךיוא .טלַא ייס ןוא גנוי

 ,ןטקעפע עטרעלקעגוצ ןוא עטכַאמעג

 רערעל רעד טָאה הגרדמ רעטשרע רעד ףיוא סָאװ ,ןטייקירעװש

 ףיוא ןעגנערבניײרַא קיניזטסּוװַאב רע זומ ,טיײקברַאה בילוצ ןטימעגסיוא

 : תוגרדמ ערעכעה יד
 ;רדס-רעטרעוו ןכעלטנייוועג-טינ ןוא ןטריצילּפמַאק רעמ םעד (א

 -ָאגעלַא יד ןוא םזילָאבמיס םעד ,רָאפַאטעמ םעד ,טעטיּפע םעד (ב

 ; ךַארּפש רעשיטעַאּפ רעד ןופ טייקשיר

 -ַאֹּפ רעד ןופ ןטײקטגָאזרעד:-טינ ןוא ןטייקרַאלקמוא עכעלגעמ יד (ג

 סָאװ ,טייקוויטיניפעד רעד ןופ ּפָא סיוכרוד יז ןלייט סָאװ ,גנופַאש רעשיטע

 ,עזָארּפ יד טגָאמרַאפ סע
 ןעמוקייב ןזומ רוטַארעטיל ןופ רערעל רעד טעװ ןרָאי עלַא יד ךרוד

 יו ױזַא ,עכעלטנגוי לָאצ רעסיורג ַא ייב קיטנעק זיא סָאװ ,ץנעדנעט ַא
 גנופַאש רעיינ רעדעי ןיא ןעז וצ גנוגיינ יד זיא סָאד :ללכב ןשטנעמ ייב

 עיינ סָאד לא .טערַאּפַארט םעד רוציקב ,עטלַא סָאד ,עטנַאקַאב סָאד רָאנ

 ןיוש סייוו דיחי רעד סָאװ ,ןקיטפערקַאב וצ ןוא ןקיטעטשַאב וצ רָאנ טניד

 -רַאפ ןייק ,גנוגַאװ ןייק ַָאטינ זיא סע .גנורַאפרעד רעקידרעִירפ ןייז ןופ

 ןיא ייס ןוא ליפעג ןיא ייס ,סעיינ סעּפע ןעמוקַאבוצסױרַא ףיוא טסעמ

 ,ןריזילַארָאמ סָאד יו טקנוּפ ,טערַאפַארט רעד ןוא ןַאלבַאש רעד .קנַאדעג

 עשיטעָאּפ ןעגנערבניירַא .גנוטכיד ןעמענפיוא ןופ םיאנוש עתמא יד ןענייז

 ויטיסנעס רעמ טנגוי יד ןכַאמ טניימ רוטלוק עשירַארעטיל ןוא רוטלוק
 רַאנ טינ טנגוי רעד ןיא ףרַאד ןעמ ; גנופַאש רעלַאנָאיצַאנ ןופ רצוא םעד וצ

 יז ןכַאמ ךיוא רָאנ ,ליפעג ןלַאיצַאס רעדָא ןלַאנַאיצַאנ םעד ןקעוופיוא

 .ןגָאמרַאפ ןליפעג עכעלשטנעמ סָאװ ,ןסנַאװנ עלַא וצ וויטיסנעס

 "ד ,קיטנַאמעס ןופ טנעמעלע רעד עלָאר ַא ןליּפש טמענ סרעדנוזַאב

 רעד ךיוא ,ןדיישרַאפ ןקריוו וצ חוכ רעייז ,רעטרעוװ ןופ טייקיטיײטַאבליפ

 .רעביירש ןלעודיווידניא םייב ןעמוקַאב רעטרעוו סָאװ ,טײטַאב רערעדנוזַאב

 ןופ ,טייקטיירג ַא ,טייקנפָא עסיוועג ַא ןעלקיװטנַא וצ זיא ךַאזטּפױה יד

 .גנַאגוצ ןופ טייקשיטירק ַא טימ ןייג לָאז סָאװ ,טימעג

 ןעגנובעלרעביא עכעלטנגוי יד זַא ,ןעלטימ ןעניפעג זומ רערעל רעד

 יז ןענעק ויטקעלָאק ךיוא לָאז עמ זַא ,קורדסיוא ןַא ןעמוקַאב ןלָאז
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 ןַא סעּפע טינ ןוא ןבעל ןטכע ןופ לייט ַא ןרעוו ןלָאז ייז זַא ,ןדײרמורַא

 -טייצ ןוא רעדיל עלַאנַאיצַאנ ,רעדיל עלַאיצַאס .גנובעלרעביא עשירעטָאזע

 ןופ ןטנעמָאמ עלעוטקַא יד וצ ךַאװ רענעייל ןכעלטנגוי םעד ןכַאמ רעדיל

 ערעסערג ךָאנ יד ןליפרעד וצ טיירג ןייז טעװ רע ןענַאװ זיב ,גנוטכיד

 סָאד ןוא עשיריל סָאד טיורטרַאפ טדער סע רעכלעוו טימ ,טײקלעוטקַא

 .ןשטנעמ םוצ דיל עמיטניא

 סעצַארֿפ רעויטַאטערּפרעטניא רעד

 ןופ ךָאז ַא ייס ,ליפעג ןופ ךַאז ַא ייס זיא גנוטכיד ןעמענפיוא

 רעד ,ןטנעמעלע עדייב .ןייטשרַאפ ןוא ןעמענַאב ןופ ה"ד ,טקעלעטניא

 ןשיטירק םייב .ןעמוקפיונוצ ךיז ןזומ רעלעוטקעלעטניא ןוא רעלענַאיצָאמע

 ,רעדליב יד ,ןעגנומיטש יד ןעמענוצפיוא טיירג ןייז רימ ןפרַאד ןענעייל

 ןויער םעד ןײטשרַאפ וצ חוכב ןייז ךיוא ןפרַאד רימ .דיל ןופ ןצנעדַאק יד

 .גנופַאש רעשיטעַאּפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק סָאװ ,תונויער יד רעדָא

 "נעס ןימ ַא טײטַאב טייקטיירג ;החנה עטשרע יד זיא טייקטיירג יד

 טייקטיירג ַא ,ליפעג ןוא טרָאװ ןופ ןעגנוטלַאטשעג עיינ וצ טייקוויטיס

 ןוא גנַאלק ,טרָאװ ןופ ןעגנומערופסיוא עיינ ןעיורטעג ןוא ןעמענוצפיוא

 ףיהא טיירג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא זיא עיזעַאּפ ןופ רעסינעג רעד .קנַאדעג

 םענעּפָא ןַא רעמ ןגָאמרַאפ זומ רע .ןטייקטכירעגמוא ףיוא ןוא םישודיח

 זיא טײקנסַאלשעגּפָא .סעיצַאמע ןוא ןפירגַאב זיירק םענעסַאלשעג ַא יװ

 ןימ ןייא רָאנ טביולרעד ןוא גנוטכיד ןעמענוצפיוא רעטש רעטסערג רעד

 ,עקידנריזילַארָאמ ןוא עשיטקַאדיד יד ,עיזעַאּפ

 "ומיטס ןרעוו וצ רעגַאב ַא ןבָאה ךיוא זומ גנוטכיד ןופ רעסינעג רעד

 סָאװ ,ליפעג ןופ ןעגנוטלַאטשעג ןוא ןליפעג עשילרעטסיוא עיינ ןופ טריל

 ןוא טקעװעג ייז ןענעק דיל ןיא טרָאװ ןופ קילַאבמיס רעד ךרוד רַאנ

 ענעדיישרַאפ טָאה ליפעג סָאד ךיוא ,קנַאדעג רעד רַאנ טינ .ןרעוװ טרענעג

 ,םיגווז ןוא תוגרדמ

 יו ןעמרַאפ עלעוסנעס ןייר ענעגייא עריא טגָאמרַאפ גנוטכיד עדעי

 "וועגניז ,טיצַארעטילַא ,םַאוג ,םעטיר ;ןצענ עריא ןיא זדנוא ןעגנַאפ וצ

 -דמערפ ןופ ןרעירַאב יד ךרוד ןכערב ןזרעפ ןופ טייקידוועליּפש ןוא טייקיד
 ןופ קיגכעט-טסנוק רעד וצ ןרעהעג ןסרוסער עלַא יד ;טליגכיילג ןוא טייק
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 טכוז רע ןעוו ,ןטפעהַאב ךיז ליוו רעטכיד רעד ןעוו .(קירָאטער) טעַאּפ

 .ןרעוו טרעהרעד לָאז טרָאװ ןייז יװ רע סייוו ,שינעטנעקרעד ןוא גנונעקרעד

 ,"וד, םענופ טײקטנעָאנ יד טרעגַאב רעטכיד םעד ןופ "ךיא , רעד ןעוו

 .גנַאלקּפָא ןַא ןעניפעג וצ תואצמה-טסנוק עכעלגעמ עלַא דיל ןייז טניפעג

 זיא סָאװ ,טייקכעלדנעטשרַאפ-טינ ענעטלַאהַאב ַא ןַארַאפ זיא סע

 רעטכיד רעד טזָאל ץלַא טינ .טינ טקַיורמואַאב סָאװ ,קידנקידירּפַאב סיוכרוד

 ,ןטײקטגָאזרעד-טינ ,ןרוּפש ,םיזמר ןביילב סע ,טקיטלַאטשעג רַאלק ךרוד

 -עלּפטנַא ןוא ןעגנורַאג דוסב זדנוא ןעיורטרַאפ ןוא זדנוא וצ ןדייר סָאװ

 .ןײלַא זדנוא רַאפ רַאנ ןעגנוק

 רָאנ ;סעצָארּפ רערַאבלטיממוא ןַא לָאמ עלַא טינ זיא גנוטכיד ןענעייל

 ןופ הגרדמ רעד ףיוא .ױזַא אמתסמ סע זיא הגרדמ רעוויטימירּפ ַא ףיוא

 רעויטַאטערּפרעטניא ןַא סע ןיא שינעטנעקרעד ןוא גנונעקרעד רעתמא

 | ,סעצָארמ

 סארג ןוא דיל

 רעד רקיעב טניד םַארג רעד זַא ,גנוניימ ענעמונעגנַא יד זיא סע

 ,רעקרַאטש זדנוא וצ טדער ךַארּפש ןופ טייקנייש יד ,טייקידוועגנילקליוװו

 ןופ עיצקנופ יד .טנַאטַאב ןוא טלייטעגסיוא םַארג ןכרוד טרעוו יז ןעוו

 .קיזומ וצ טנעָאנ רעייז זיא ןוא עשיריל ַא ןכב זיא םָארג

 םַארג רעד זַא ,טזייוו גנוטכיד רעשידיי רענרעדָאמ ןופ זילַאנַא ןַא

 ןייז גנוקריוו יד ןעק שיגָאלָאכיסּפ : סעיצקנופ ערעדנַא ךיוא ןגָאמרַאפ ןעק

 ַא ןוא עשיטַאמַארד ַא ,עשינָאריא ןַא ךיוא רָאנ ,עשיריל ַא זיולב טינ

 ,ןסילשוצּפָא ןפלעה םַארג רעד ןעק שירוטקורטס .,עקסעטַארג-שיריטַאס

 ןוא דיל ןופ ןטנעמגַארפ עקיטײטַאב ןרישנעצקַא וצ ןוא ןסילשנעמַאזוצ

 ,טײקצנַאג ַא יו דיל סָאד
 עשיריל סָאד יװ טקנוּפ .ללכ"ןגעק ַא רעבַא טגָאמרַאפ ללכ רעדעי

 "נָאק טימ עשינָאריא ןוא עקסעטָארג סָאד טקריוו ,גנוטפעהַאב ךרוד טקריוו

 וצ טמוק סָאװ ,םַארג רעשירטעמיפ-טינ רעד .ןדנַאנַארעדיװ טימ ,ןטסַארט

 ,רעוויטקעפע עמַאס רעד טלָאמעד זיא ,טרַאװרעד-טינ ןוא טכירעגמוא לָאמ

 םעד ןכיירגרעד וצ טכוז רעטכיד ַא זַא ןפערט ךיוא לָאמ ַא ןעק סע

 ,םַארג םעד ןענעטַאשרַאפ ךרוד רָאנ ,ןענָאטַאב ךרוד טינ טקעפע ןטסקרַאטש
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 וצ טקעפע רעטסנבעגעגנייא רעד ןעק רעטייוו .חילצמ זיא רע ךיוא ןוא

 .םַארג ןכרוד יװ סנַאנָאסַא ןכרוד רעמ ןרעוװ טכיירגרעד לָאמ

 טײטַאב םעד טליײטרַאפ דיל עשיריל עליטש סָאד :ױזַא זיא ללכ ךרדב

 טינ בור'ס זיא טרָאװ-ףוס סָאד ,הרוש רעד רעביא ךיילג גנומיטש יד ןוא
 ןופ זיא םַארג ןופ עיצקנופ-רקיע יד .בייהנָא רעד יו רעקרַאטש ךס ןייק
 ,ףָארטס םעד רעדָא הרוש עטקידנערַאפ שיטקַאטניס יד ןפילשוצּפַא טייז ןייא
 ,טײקצנַאג ַא יו דיל סָאד ןטילשוצנעמַאזוצ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 -עג ןקיצנייא ןדעי ףיוא ןעז רימ ןענעק ןסילשוצּפָא ןופ עיצקנופ יד
 : ףָארטס ןטמַארג

 ייווצ יד רעטכיילשטנעב סעמַאמ רעד ןָא דניצ

 ,דלעפ םוצ סױרַא טקוק רעכלעוו ,רעטצנעפ סייב

 סיױרַא קידהעונצ ךיז לָאז ןטכייל ןוא

 .טלעוו רעד רַאג רעביא שדוק תבש רעד

 (ץראווש ,י .י)

 "נוררַאפ ןוא ןקידנערַאפ וצ ןפלעה "טלעוו , ןוא יידלעפ , רעטרעוו יד

 ,ןויער ַא ןקיד

 רָאלק סרעדנוזַאב רימ ןקרעמ ןפילשוצנעמַאזוצ םָארג ןופ טייקיעפ יד

 רעמ ַא זיא םערָאפ יד ּווװ ,"ןטענָאס , ןוא "ןעניצרעט , ,ןטעלַאירט , ייב

 ,עשירעירבפיוא ןַא טנַאמרַאפ םַארג רעד .ןדנובעג ןוא עטריצילּפמַאק

 יד אמגוד ַא יו ןעגנערב טנעקעג ןטלָאװ רימ .עיצקנופ עשירַאטקעטיכרַא

 ,"רעדיל ערעדנַא ןוא סָאדנַאר,) סעלעיעל .א ןופ ןטעלַאירט ןוא ןעניצרעט

 ,קיויל .ה ,ןביײל-ינַאמ ןופ ןעגניר-ןטענַאס ןופ ןטענַאס יד 6

 םַארג רעד זיא עלַא ייז ןיא --- שטַאקט .ז .מ ןוא ווָאקנימ .ב .נ ,ןילטייצ .א

 .רוטקעטיכרַא רעד ןופ לייט ַא

 ןופ ןעמַאטש ,טגָאמרַאפ םַארג רעד סָאװ ,ןטייקיעפ ערעדנוזַאב יד

 "ַאכ ןשיטַאמַארד ַא ןופ גנוטכיד ןיא .ןריטנעצפַא וצ טייקלעפ-טנורג ןייז

 ,טרעוו ןקידנעטשבלעז ַא טפַאשנגייא עקיזָאד יד טמוקַאב רעטקַאר

 ,רעטרעוו עקידנרעדורפיוא רעמ טרעדַאפ גנובעלרעביא עשיטַאמַארד יד

 חעקרַאטש ּפָא ןכליה סָאװ ,עקידנדיינש רעמ ,דיל עשיריל עליטש סָאד יו

263 



 ,םַארג ןיא ןטָאנקרַאפ ןרעוו ייז ןעוו .ןייא טינ ךיג ױזַא ךיז ןליטש ןוא
 .קרַאטש סרעדנוזַאב רָאג ייז ןקריוו

 רעצנַאג ןיימ ןופ,;) "ךיור, דיל סנײטשטַאלג בקעי ןיא סָאד ןליפ רימ
 ,(194 יז ,"ימ

 ןעמױק-עירָאטַאמערק ןכרוד
 .ןימוי קיתע םוצ דיי ַא ףױרַא טזיורק
 ,טדניוװשרַאפ ךיור רעד רַאנ יװ ןוא
 .דניק ןוא בייוו ןייז ףױרַא ןליונק

 ,ןכייה עשילמיה יד ןיא ןביוא ןוא

 .ןכיור עקילײה ןעקנעב ,ןענייוו

 ,ַאד טסיב וד ּוװ טרַאד ,טָאג

 .ָאטשינ ךיוא עלַא רימ ןענייז טרָאד

 םעד טנייװַאב סָאװ ,דיל ןופ ןכות ןשיטעַאּפ-ךעלקנַאדעג םעד ץוח

 ,הריש ערעדנוזַאב רעייז הרוש-ףוס רעטרעוו יד ןעגניז ,ַאטשינ ןסיורג

 ןופ טלעוו יד ןוא ןייז זומ יז יוו טלעוו יד ןטסַארטנַאק ןיא קידנריטנעצקַא

 .טבעלעגרעביא ןבַאה רימ סָאװ ,םוקמוא
 -יבייא ןוא טלעוו טקיטסעפטנורג טָאה סָאװ ,ןימוי קיתע םעד ןגעקַא

 ;טכינרַאפ ןוא םוא טגנערב סָאװ ,ןעמױק"עירָאטַאמערק ַא טייטש טייק

 -גגעק ןרעוו דניק ןוא בייוו ןוא .ןכיור עקילייה -- ןכייה עשילמיה ןגעקַא

 -עגייוו ַא יוװ ןוא .טדניװשרַאפ ךיור -- רעטרעװ עקידהמיא יד טלעטשעג

 עקיצנייא סָאד ,"ַאד קיביײא טסיב וד ּווװ טרָאד ,טָאג,, הרוש רעד וצ יירש

 ,"ַאטשינ , -- טרָאװ

 עטסקיטײטַאב יד טגיײלעגניירַא רעטכיד רעד טָאה ןעמַארג יד ןיא
 ,טייקשירעדליב ,קיגָאל רעד ץוח ןלָאז ייז ,רעטרעוו-ךות עטסקרַאטש

 ,רעדיוש ןוא טסַארטנַאק ןקידהמיא םעד ןזייוו גנוריטנעצקַא רעייז ךרוד

 טריטנעצקַא סרעדנוזַאב ַא יו לייוו ,ןָאט וצ חוכב סָאד זיא םַארג רעד

 ,רעגנעל ּפָא ןכליה סָאװ ,סעיצַאיצָאסַא ענעגייא ענייז רע טגָאמרַאפ טרַאװ
 םַארג רעד .טײטַאב ןופ ןטנעמעלע ןתופתושרַאפ ןוא ןטײלגַאב ,ןריטנעצקַא

 ןשיטקַאטניס ,ןשיגָאל ןופ קיגנעהּפָאמוא לָאמ טפָא ןוא רעגנעל טקריוו
 .העּפשה רעשירעטכיד ןופ טנעמעלע רעקיטײטַאמ רעיינ ַא זיא'ס ; ףערטַאב
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 ִצ

 עלופ ןייז לכ-םדוק ?םַארג ןשירעפעש ןיא ןכוז ןעמ ןַאק סָאװ

 ןייז לָאז סע ,דיל ןופ הנווכ רעד טימ ןוא גנומיטש רעד טימ גנוסיגפיונוצ
 .גנופַאש עצנַאג יד יו ,עירעטַאמ ןייא ןופ

 ךיז טמַארג סָאװ ,טרַאװ-לצנייא ןַא יװ םַארג רעד רעבָא טקריװ יצ

 טינ רעבָא ,ױזַא שוריפב לָאמ ךס ַא ?טרָאװ םענלצנייא רעדנַא ןַא טימ

 טינ טפָא טייטש הרוש-ףוס םַארג רעד .ֹזַא םוטעמוא טינ ןוא לָאמ עלַא

 ןופ ןפַָאשעג טרעוװו סָאװ ,טפקעטנַאק ןגנע ןַא טימ טמוק רע ,ןײלַא

 ןבָאה רימ .ייווצ רעדָא טרָאװ ןייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ טרָאװ ןטמַארגעג

 ךָאנ סָאד ןלעװ רימ ,דיל סנײטשטַאלג בקעי ןיא זייוולייט ןעזעג סָאד

 ןוא רעדיל,) "טכיל ןייד, דיל סבייל-ינַאמ קידנריזילַאנַא ןעז רעטלוב

 .(1 דנַאב ,"ןדַאלַאב

 ,םירפס עגולק ענייד ןופ ביוטש ןעיורג םעד ןיא טינ

 ,םירבק ענייש ןוא עקילייה ענייד ןיא טינ ןוא

 טכיזעגנַא ןטרַאה סלרוג ןסיורג ןייד ןיא רָאנ

 .טכיל ןייד ןעזרעד ךיא בָאה

 ,ןגיוא עקידנדייל עטלַא סעמַאמ ןיימ ןיא ןוא

 ןגיוברַאפ טנעה ערַאד יד קידנשטנעב טָאה יז ןעוו

 ,טכיזעג סדניק ןיימ ףיוא תבש ןופ טכיל עריא רַאֿפ

 .טכיל ןייד ןעזרעד ךיא בָאה

 ייֵס ,סנײטשטַאלג ןיא ייס םַארג ןופ עיצקנופ יד ןייטשרַאפ וצ ידכ
 טמַארג סע זַא ,הגשה רעד ןופ ןטערטּפַא ןעמ זומ ,דיל סבײליײנַאמ ןיא
 ןיא רָאג ךיז ןעמַארג לָאמ טפָא .טרָאװ ןטייווצ ַא טימ טרָאװ ןייא ךיז
 יַארג דיל סבייל ינַאמ ןיא .ןרַאּפ-רעטרעװ עיצקנופ רעקיטיײטַאב רעייז
 : ךיז ןעמ

 טכיזעגנַא םדניק ןגיוא עסידנדייל םירפס עגולק

 טכיל ןייד ןגיוברַאפ טנעה םירבק ענייש
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 עמַאס ןיא טײטַאב:ךות םעד טגײלעגנײרַא טינ טָאה רעטכיד רעד

 ןעמוק לָאמ טפָא) ןרָאּפ-רעטרעוו יד ןיא רָאנ טרָאװ ןקידנעגנילק ,ןטצעל

 ןיא ךיוא ;ברעװדַא רעדָא וויטנַאטסבוס סולּפ וויטקעידַא ןַא יװ יז

 | .(רדס ןטרעקרַאפ

 -- טסקעטנַאק ןטיול סרעדנוזַאב ס09:/ זדנוא ןגָאז ןעמַארג יד

 -נענייגרַאפ ןבייל-ינַאמ ייב ןענייז "םירבק ענייש , ןוא "םירפס עגולק,

 ,"ןגױא עקידנדיײל , ןגעקטנַא טלעטש רע עכלעוו ,סעירָאגעטַאק עקיד

 ָאד טייטשרַאפ רעטכיד רעד ."טכיל ןייד,, ןוא "ןגיוברַאפ טנעה ערַאד,

 סָאד רָאלק טכַאמ סָאװ ,טכיל סָאד ,גנונעקרעד ןופ טכיל סָאד יאדווא

 ;ךײשַאב םעד ןוא ןבעל

 עלַא ,ןקסעטָארג ,ןשיטַאמַארד ךרוד ןקריוו ןעק גנוטכיד יו טקנוּפ

 םעד ןענעטַאשרַאפ ךרוד ןקריוו ךיוא יז ןעק ױזַא ,םַארג ןטנַאטַאב לָאמ

 .(זרעפ רעיירפ) ןפַאשּפָא ןצנַאג ןיא םיא וליפא ןוא ןריזימינימ םיא ,םַארג

 רעקיייברעד ַא רַאנ לָאמ טפַא םָארג רעד זיא סרעטכיד עסיורג ייב וליפא

 ןדנובעג טינ זיא גנוטכיד לפיוו ףיוא .דיל ןופ טנעמעלע רעוויטקַא-טינ

 טכיירגרעד טָאה סָאװ ,זרעפ רעסייוו רעד ןזיוועג טָאה ,םַארג םוצ אקווד

 -גנַאלק ךיוא ייז ןשיוצ ,ןעלטימ ערעדנַא ךרוד קורדסיוא ןשיטעָאּפ
 .קילָאבמיס

 םעד רעבָא ,ןעמַארג ןיא ןבירשעג טָאה ןעזייר םהרבא סָאװ ,דיל ַא

 דיל עקידנריר רעייז סָאד דַארג זיא ,טשיוורַאפ ןצנַאג ןיא טעמכ םַארג

 | ."טלעוו רעד ןופ ביוטש רעד,

 ,ריֿמ ףיוא ןלַאפעג זיא טלעוו רעד ןופ ביוטש רעד
 ; קנַארק ךיא ןיב ,קנַארק ןוא
 ,רימ ייב ןצרַאה ןיא ףיט טקלעוו יז --- עביל יד
 .קנַאדעג רעד --- ּפָאק ןיא

 ,שטנעמ ַאזַא ָאטינ ? ןלייה ךימ ןעק רעוװ ןוא
 ,דנַאל ַאזַא ָאטינ

 -- טלָאוװעג ןכיירגרעד למיה סםעד וטסלָאװ ןוא

 ...| טנַאה ןייד זיא צרוק יו
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 ,םוצמצ ךרוד הגרדמ עשיטעַאּפ עכיוה ַא טכיירגרעד רעטכיד רעד

 רָאנ טריטנעצקַא רע .גנַאלק ןופ תוטשּפ עטסערג יד ןכיירטשרעטנוא ךרוד

 רעטרעוװ ןופ םוצמצ םעד ןיא .ַאטינ ,קנַארק : רעטרעוו ןרזחרעביא ךרוד

 : רעטרעוו יד ּפָא ןעגנילק ןוא סיוא ךיז ןלייט

 . .ָאטינ ,טקלעװ ,עביל ,קנַארק ,טלעװ ,ביוטש

 ,םיא ןצונ טינ טעמכ ךרוד םַארג םעד ןצונ ןופ רעגייטש ַא זיא סָאד

 .םיא ןענעטָאשרַאפ

 ןלעטש ןופ קינכעט יד טּפָא רעדיל רעריביס יד ןיא טצונ קיווייל יה

 ,רעדיל רעריביס יד ןופ סנייא ,"רעליטש,, דיל ןיא .ןטָאש ןיא םַארג םעד

 -ףוס םוצ טיײטַאב ןופ גנודָאלנָא/ יד ,זרעפ ןטשרע ןיא רַאנ ,רימ ןקרעמ

 םַארג טָאטשנַא .םַארג םֹעד ןענעטָאשרַאפ סָאד טמוק דיל ףוס םוצ .הרוש

 רעקינייװ ךרוד ;טרַאװ עטרזחעגרעביא-לָאמַאכָאנ סָאד רעטכיד רעד טצונ

 טײקּפַאנק יד רעטגוא רעמ ךַאנ רע טכיירטש דיל סָאד ןכַאמ קידוועגנילק

 .ןטיירטש ןוא ןבעל ןלעװ וצ רעגַאב םענופ

 רעייז ןגירק ,רעטרעוו ערעדנַא עלַא יװ טקנוּפ ,רעטרעוו עטמַארגעג

 ןוא גנוּוט ,טלַאהניא ןופ טייקלופ רעד ןַא ;טסקעטנַאק ןיא רקיעב טיײטַאב

 וצ קיטיינ ןענייז סָאװ ,ןכירטש יד ןופ רעדעי ייז טלעפ ,עיצַאוטיס

 .קסעטַארג ןוא ,עינַאריא ךיוא רעבַא ,גנונַאטַאב ,גנּוָאיַאב ןפַאשַאב

 ענדָאמ ,עטכירעגמוא ןיא סיוא ךיז טקירד קסעטָארג ןופ עבט יד

 ,הנמ,, ןשיכנת ןפיוא טיובעג ,"לַאב ַא,, דיל ןיא טָאה קַאבלוק השמ .,ןעמַארג

 :טמַארגעג ױזַא ,"ןיסרפו לקת הנמ

 ,ןעלדיפ יד ןופ ןייוועג ןפיט םעד ןבױטרַאֿפ ןקיוּפ יד

 - .ןעלדיר טימ סינרבק עטלַא יװ ,רעסעב יד ןבָארג סע

 םעד בילוצ רַאנ ךעלגעמ ןענייז ןעלדיר טימ ןעלדיפ ןעמַארג יד
 רעד רעבָא ,הנווכ סרעטכיד םעד ןעוועג זיא סָאד ;קסעטָארג ןופ טקעפע

 עטלַא יו רעלדיפ --- שזַאמיא רעד טקריװ סע לייוו ,טקריו ללכב םַארג

 -ַארעטילַא עקסעטָארג ףיוא טיובעג זיא דיל עצנַאג סָאד לייוו .םינרבק
 ! עקסעטָארג ַא ,עפייטש ַא ,עשלַאפ ַא זיא טלעוו יד --- : ןסנַאנָאסַא ןוא סעיצ
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 ןעמַאד עקידייז-סייוו ,ןרעה עקיקער-ףייטש ןצנַאט'ס ןוא

 ...רעלעה ןוא רעלעה ,לעה

 ןעמאזוצ קיטשרַאד ךיז ןשימ'ס ןוא

 ,עטילבעצ ךעלדנייצ ןוא ןצנָאו עקימַאלפ-ארַאװש

 ,ןקַאל עטלקעלגעג

 ,עטצינשעג ךעלכיש יד ,ןסּפינש יד

 ןקילב עקיצילב יד

 ...ןקָאז ןוא

 ללכב ךיז ןעמַארג דיל סקַאבלוק ןיא תורוש לייט זַא ,טנַאסערעטניא

 רעד -- טרעטשעג רָאנ ןטלָאװ ןעמַארג יד לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד ,טינ

 ,ןרעדױלּפ ,ןכַאל --- רעטרעװ יד ןופ ָאדנעשטשערק ןיא טגיל טײטַאב רקיע

 ! ןצנַאט ,ןעיירש

 ,ןטענרַאלק ןכַאל סע
 ,לבמיצ רעד טרעדיולּפ סע

 ,רעלעט ענעשעמ יד ןעיירש סע

 ..ןעמַאד ענעדייז-סייוו ,ןרעה עקיקער-ףייטש ןצנַאט'ס ןוא

 רעסעב םיא טדיימ ,סםַארג ןופ ןרָאװעג טנטָאשרַאפ טלָאװ טקעפע רעד

 .ןצנַאג ןיא סיוא רעטכיד רעד

 שיטנעדַאקעד ךיוא ,הביבס רעדנַא ןַא ןיא קסעטָארג ןופ טקעפע םעד

 דיל סנײטשטַאלג בקעי ןיא רימ ןעעז ,טּפשמרַאפ עילָאכנַאלעמ וצ ןוא

 יד ןשיװצ טײקטדמערפעגּפָא יד טרעדליש רעטכיד רעד ."גנונַאמרעד ,

 ןדייל יד ,שינעװַאה סָאד ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ןיז יד ןוא סעטָאט

 -נָאק ַא יװ ןוא ,ןטנַארגימיא רוד םענופ טפַאשיײרטעג עכעלרעדנּוװ ןוא

 -ךעלריצ ,טײקטדמערפעגּפַא עשידיי ,טייקכעלפעה עטלַאק יד -- ,טסַארט
 .ןיז עטרילימיסַא ענעריובעג"יה רוד םענופ ,טייקכעלרינַאמ

 ןופ רעמיש םעד ןבעג וצ רעטכיד רעד טכוז עזַארּפ-סנבעל קיטש ַא

 ,ןטעוװירּפ , ןיא ןייז ,טגָאזעג סנייטש'מ ,ןעק םזיריל לפיוו .גנוטכיד

 ? "ןטעב-לעטשפיוא ,
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 םוצ ןוא ,טײקידעכָאװ ,ןטײקַארג עלַא חצנמ ןײטשטַאלג זיא ךָאד

 .עיזעָאּפ רעטכע ןופ הניכש יד ףיוא טכייל ףוס

 סָאװ ,ןעגנונָאמרעד ,תובשחמ יד לייט ןטשרע ןיא רעביא טיג דיל סָאד

 ,"רעדיינש ןב רעקירָאטסיה , םוצ געוו ןפיוא רעטכיד םייב ףיוא ןעמוק

 סרעטכיד םעד ,לייט ןצרוק רַאג ,ןטירד ןיא ,שינעגעגַאב יד לייט ןטייווצ ןיא

 .ןוז םעד גנונַאמרעד

 -- גנוטכיד רענרעדָאמ רעד ןופ האצמה ַא רימ ןקרעמ דיל םעד ןיא

 .טרַאװרעד-טינ ,טכירעגמוא ּפָא ךיז טכוז סָאװ ,םַארג ןשירטעמיס-טינ םעד

 רעד טפַאשַאב ךעלטנייוועג .גנוקריוו ערעדנוזַאב ןייז טמַאטש םעד ןופ

 "עג ַא יא טפַאשַאב םַארג רעד .גנוטרַאװרעד ןופ טנעמעלע ןַא סַארג

 ,רעשירטעמיס-טינ רעד ;גנוקיורַאב ןוא גנוקידירפַאב ַא יא ,טײקטנַאּפש

 לעיצעּפס ַא טָאה רע לייוו ,סרעדנוזַאב טיירפרעד --- םַארג רעטכירעגמוא

 ,טײטַאב םעד ןכיירטשוצרעטנוא סרעדנוזַאב רָאג ,הנווכ עשיטעַאּפ-שיגָאל

 .טײטַאב ןקידנריזינָאריא ןוא ןשינַאריא םעד בור'ס

 ,רעדיינש ןב רעקירָאטסיה ןטימ שינעגעגַאב ןייז ןגעוו קידנדער

 טניֹוװ סָאװ

 קעה ַא ןיא טפרַאדרַאפ...

 ,ןגיולפעג טינ ,ןגיוטשעג טינ זיא דיי ַא ּוװ

 ,עגָאגַאניס ַא וליפא ,הרות-דומלת ַא ,לוש ַא ןופ קעלפ ַא ןָא
5 

 :שינעמוקרָאפ עצנַאג יד ױזַא רעטכיד רעד טרעדליש

 גָאדלוב ןייז טימ טנגעגַאב ךעליירפ ךימ טָאה רע...

 .שידַארַאּפ ןעמונעגפיוא ךימ ןוא

 | ןסעזעג ןענייז רימ זַא ןוא

 ,ןטַאז םעד טיײצלָאמ םייב

 ,טנַאמרעד רעקירָאטסיה סעד ךיא בָאה

 ,ןטַאט ןכָאנ טײצרַאי טָאה רע זַא

 ןעמערָא סעד טמוק'ס ןוא
 .שידק ַא -- רעדיינש רעדייס-טסיא
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 ןעמַארג יד ןענייז סע .טכירעגמוא .,טקורעגּפָא יו ךייא טקרעמ

 ,חוכ רעייז טקעטש ךעלטנגייא םעד ןיא .ןטַאט--ןטַאז ,שידק---שידַארַאפ
 ןעמערופ ןופ לטימ רעשיטקַאטניס-רעסיוא ןַא יװ ,עיטסעגוס ןופ חוכ רעד

 .דיל ןופ טימעג עקסעטָארג ןוא עשינָאריא סָאד

 ַא ןַארַאפ זיא ,טײקשרעדנַא רעצנַאג רעייז ייב ,רעדיל עדייב ןיא

 עשיטעַאּפ רעיײז טליפרעד טינ ןטלָאװ ייז .טײקטנעָאנ עטייוו ענדָאמ

 -סיירטפיוא ןופ טנעמָאמ ַא ,טקנופנערב רעסיוועג ַא טינ ןעוו תוחילש

 םעד ןָא טגָאז טסַאג רעד ןעװ ,סָאד זיא ןענײטשטַאלג ייב -- גנול

 .טײצרַאי סנטַאט םעד ןגעוו רעדיינש ןב רעקירָאטסיה

 ןופ טנעמעלע רעד טכַארבעגנײרַא קירוצ םעצולּפ טרעו םעד טימ |

 -- ןעוו טנעמָאמ רעד סָאד זיא ןקַאבלוק ייּב .טײקיטפַאהרָאװ ןוא טייקטכע

 -- טנַאה א ךיז טזייוו סע

 ,סייק ַַא ןיא טדימשרַאֿפ ,טעברַא ןוֿפ טמירקעצ טנַאה ַא .

 : טנַאװ ןפיוא טולב ןופ תויתוא יד טעסיוא טגייל

 ..| טיוט

 ןוא רעױּפַאק ץלַא רעביא טרעק סָאװ ,גָאזנָא ןופ טנעמעלע רעד
 .רעדיל עדייב ןיא טקנוּפנערב רעד זיא ,טכע עקידרעױּפַאק סָאד טכַאמ
 -ָאמ ַא רָאנ ,ליּפש-סעװָאטַאק ןייק טינ טּפָא ךיז טלַאהַאב ןקסעטָארג ןיא
 -גברַאטשּפָא ,ןשלַאפ רעביא טּפשמ רעטכערעג רעד ,טייקיורמוא עשילַאר
 | | .ןטכעמוא ,ןקיד

 ײרעלַאמ-גנַאלק

 גנוטכיד רעד ןיא טנַאקַאב ןוא ןעמָאנעפ ַא זיא ײרעלַאמ-גנַאלק

 עיזעָאּפ רעד ןיא ןענייז סנַאנָאסַא ןוא עיצַארעטילַא .גנַאל ןיוש רע זיא

 -גנַאלק זיא ןדָאירעּפ עשירָאטסיה עסיוועג ןיא .םַארג םענופ רעלרפ ךס ַא

 רעבָא זיא יז ,ןטעַאּפ ייב לטימטסנוק רעטבילַאב ַא רעייז ןעוועג ײרעלַאמ

 ךיז ןבױהעגנַא ןטעַאּפ יד ןבָאה ףוס-לכ-ףוס ןוא ,טכידעג וצ ןעוועג טפָא

 רעקיטכיוו ַא ץלַא ךָאנ יז .זיא ךָאד .רענעטלעז ןבעגּפָא ײרעלַאמ-גנַאלק טימ
 | . ,גנוטכיד ןופ לײטדנַאטשַאב
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 טגָאמרַאפ יז סָאװ ,םעד טימ סיוא ךיז .טנכייצ גנופַאש עשיטעַאּפ יד

 זדנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טײטַאב רעד .טײטַאב ןטסַאלּפ עכעלטע

 טקרַאטשרַאפ טרעוװ ,דייר עטנדרָאעג ענעדנובעג יד ןיא רָאלק ןוא ןפָא

 ףיוא שינערעהוצנַא ענעגייא ןַא טיג סָאװ ,םַארג ןכרוד טקידנורעגסיױא ןוא

 "נוא םַארג רעד ,לשמל ,טפלעה לָאמ ַא .הבשחמ ןוא ליפעג ןופ ןתוכייש

 רעדָא עשיטַאמַארד יד ,עשינָאריא רעדָא עשיריל יד ןכיירטשוצרעט

 ןַא ךָאנ ,סיוא טזייוו ,ןַארַאפ רעבָא זיא סע .דיל ןופ גנודנעוו עשיריטַאס

 ירעביא ייס טבעל סָאװ ,טײטַאב םעד טריסנַאוינ סָאװ ,דיל ןיא טנעמעלע

 זיא סָאד .קידנעטשבלעז ייס ,ןטנעמעלע-דיל ערעדנַא יד טימ ןטכַאלפעג

 סָאװ ,דיל ןיא רעטרעװ עקיטייטַאב עשיבורק ןופ עיצַאיצַאסַא-גנַאלק יד

 .טײקצנַאג עקידנקניװנָא ,עקידנריטסעגוס ַא ,טפַאשיבורק ענעגייא ןַא ןֿפַאש

 חוכ םעד ןבָאה ,רעביא טפָא ךיז ןרזח סָאװ ,ןעגנַאלק עקיבלעז יד

 טײטַאב ןופ ןעגנוגער ןטפעהַאב וצ רעדיוו ,שיכיסּפ זדנוא ףיוא ןקריוו וצ

 ןעגנופַאשטרָאװ עכלעזַא ןיא םדוק סיוא ךיז טקירד סָאד .ליפעג ןוא

 !ועייוו-רעטניװ -- ןבײלײנַאמ ייב יו ,ןעגנורָאּפפױנוצ רעדַא ,ןטפעהַאב

 -עג"קילג ,טירט-םערוטש ,טנעה"הנוהכ --- ןקיווייל ייב ;סנכייצ"רענייצ

 ,רעדלעוו-רעדנּוװ --- ןרעוועקצוס ייב ;טניוװ-לבריוו ,לעצ-לרעמיצ ,קנַארט

 -ברע ,ןטײװרַאפ-טניװ --- ןרעגנַאמ ייב ;ןקלַאװ-טּפַאשקנעב ,ףוג"רעגנוה

 נַאמ יד ןגָאמרַאפ גנוקריו עבלעז יד .ַא"א ןרעטש-האנש ,קיטנוװַא

 ;ליטש ךיז טלגנעלש --- סרעגנַאמ קיציא ;םנטַאש עליטש -- עשיבייל

 ,רעיורט רעצרַאװש ,רעצרַאװש ןיימ ,רַאה עצרַאװש ענייד -- סנַאליד .מ .א

 .זדנוא טיינשרַאפ יינש --- סקיווייל .ה ןוא

 ןרעװ לָאמ טּפַא .ערָאלק ןוא עכעלדנעטשרַאפ ַא ַאד זיא גנוקריוו יד

 דיל סבײלײנַאמ ןיא יו ,טקורעגּפַא רעטרעו ענעדנובעג ךעלגנַאלק יד

 ,רעדליוו ...םירנייוו רַאנ טינ ךיז ןדניב טרָאד ."בירנייוו רעד ןיב ךיא ,

 ,רעטױר ,רעטלעק :רעטרעװ יד גנַאלק-ר ןטצעל םעד ךרוד ךיוא רָאנ

 | .ףױרַא ןוא רעטצנעפ וליפא ןוא ,רעדליוו

 "נײרַא זיא סע ,זרעפ סבײלינַאמ ןופ לייט ַא זיא ליּפש-ןעגנַאלק יד

 .חסונ-טרָאװ ןייז ןיא טיובעג

 ,רעדליו רעד בירנייוו רעד ןיב ךיא

 ,ףיוה ןייד ןופ טױלּפ םעד ייב ףיוא יג
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 ,רעדליוו ַא ,רעטיור ַא רעטעלק
4 

 ..ףיורַא רעטצנעפ ענייד זיב

 רעטרעוו יד טריטנעמעצ ןוא ּפַא טכליה גנַאלק רעקידתופתושב רעד

 עכעלגנַאלק עבלעז יד קידנליפרעד ,קיטײטַאב ייז טדניב ןוא דיל ןופ

 םעד ןדניגרַאפ ,ןקידנוררַאפ וצ עיצקנופ יד ה"ד ,םַארג ןופ יו עיצקנופ

 רעלענָאיצַאמע ןייז ןיא ייס ,גנוקריוו רעשיגָאל-קיטײטַאב ןייז ןיא ייס זרעפ

 | ,גנוקריוו

 ,גנופַאש עשיטעַאּפ עסיורג עכעלטיא טריצַאב טייקנייש עכעלגנַאלק יד

 ,רעטכיד ןופ חוכ ןשיטעָאּפ ןופ ףיט רעד ףיוא ללכב זמר ַא יז זיא לָאמ טפַא

 ,רעגײטש ַא ,ןעניסעיל .א ייב .דיל ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע יװ

 עשיטעאּפ ענעבעגעגנייא תמאב יד ןיא סױרַא טייקנייש יד טלַארטש

 יד ןיא טלעפ יז תעב ,"שידיי, עמעָאּפ רעד ןיא ,לשמל יװ ,ןעגנופַאש
 .רעדיל עשירָאטער

 םיא וצ ךיז טזייװַאב סָאװ -- שידיי -- טלַאטשעג-רעדנּוװ ןגעוו

 : רע טגָאז ,דָאנעג ןוא עביל טימ לופ

 עליטש ןיא ןגָאטרַאֿפ ןוא טגעלפ יז

 ,ןײרַא ןטרַאצ טימ רעטיצ טימ

 ,הליֿפת ַא סעּפע ןופ רעטסילפ ַא

 .ןיש ַא סעּפע ןופ רעמיש ַא

 טרָאװ ןופ גנוטפעהַאב ערעגנע ןַא דיל םעד ןיא טכוז רעטכיד רעד

 רעד ןופ טייקנעמונעגכרוד ,טײקצנַאג יד .ןויער טימ ןויער ,טרַָאװ טימ

 ןקירדסיוא ןעלטימ-טרָאװ עכעלגעמ עלַא טימ רע ליװ גנובעלרעביא

 גנוסיגפיונוצ רעיײז ןיא (דב ,גא) ןעמַארג עקידנעָאיַאב יד רעבירעד

 קילָאבמיס-גנַאלק יד טקריו רעפיט ךַאנ .ןייש-ןיירַא ןוא הליפת-עליטש

 : ןרָאּפ יד ךרוד

 .ןייש ...ןופ רעמיש ,הליפת ...רעטפילפ ,ןטרַאצ טימ רעטוצ

 :ןעגנונעכייצַאב עשיויטקעידַא יד ןעמוק רעטעּפש
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 ןגיוא ..

 ,טכיל ןכעלױװטרַאפ ןכייוו טימ

 טפלעה טייקנייש ּוװ ,גנוריטנעמַאנרָא עכעלרעדנּוװ עצנַאג יד ןוא
 .גנובעלרעביא רעד ןופ תמא םעד ןקרַאטש

 ,קלַאֿפ קיקענטרַאה ,יירשעג-קיטייוו ,טנייפטולב ןופ טדער רעטכיד רעד

 ןוֿפ רעדנוװ םעד ,תוניחת ןופ ןה ,רירַאב-רעדנּוװ --- ןופ טרעקרַאפ ןוא

 .יױח ןרליוו-טסיוו, ןקידתוריתס ךות ןיא םעד ןוא ייוו ןוא ןליוו

 רעד ןופ געמרַאפ רעטלַא רעד "שידיי, דיל ןיא וצ טמוק/ םעד וצ

 :טנַאה רעלופ רעד טימ טּפעשעג טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,אפוג ךַארּפש

 יד ןוא טכעװשרַאפ ןוא טסיוו ,ןייּפ ןוא םייונע ,גנַאל-ןכעל ,שמוח-שטייט
 .גנַאלקּפַא-ןרענוד : גנופַאשדיינ

 ןופ ָאטינ זמר ןייק זיא ײרעלַאמיגנַאלק רעצנַאג רעד ןיא

 רעמ ךס ַא ַאד טייג סע .גנַאלקּפַא"ןרענוד רשפא ץוח ,רוטַאנ יד ןריטימיא

 עקידנגערנַא רעמ ַא ןפַאש ןוא עבט עטסקינייװעניא יד ןקעדפיוא ןיא
 רעד זיא סָאד ןבעג ןעק סקַאטניס רעד יו רעטרעוװ יד ןשיוװצ תוכייש

 ןשיווצ ןליפרעד רימ סָאװ ,תוכייש יד זיא סָאד .הלגנ יבגל רתסנ ןופ חוכ

 .ייז טדניברַאפ סָאװ רעדנּוװ םעד ןוא ייוו ןוא ןליוו ןשיווצ ,הניחת ןוא ןח

 ? זילַאנַא רעד ןזיוועג זדנוא טָאה סָאװ

 יז ןיא ,קיטנעמַאנרַא טינ ןענייז סעיצַארעטילַא ןוא ןסנַאנַאסַא יד

 ןופ ןצענערג יד ץוחמ ,ןטפעהַאב ,ןריטסעגוס ,ןדניברַאֿפ וצ חוכ ַא טגיל

 ,ןויער ןוא ליפעג ןופ ןתוכייש-סקַאטניס ןוא גנולעטש-טרָאװ רעשיגָאל
 .גנוטכיד-טיג ןופ שרעדנַא גנוטכיד טכַאמ סָאװ

 ןיא זדנוא וצ ךיז ןקעלּפטנַא סָאװ ,ןדײשַאב ,ןעגנוגער יד ץוח

 ןופ ןעמטיר ןוא ןצנעדַאק יד ןוא ,רעטכיד ןופ ןרָאפַאטעמ ,רעדליב יד

 רעד .עיצַארעטילַא יד ןוא סנַאנָאסַא רעד ,םַארג רעד ךָאנ טקריו ,דיל

 -גרירגעטניא ,רעקידנעָאיַאב רעקידנסילשפיונוצ ַא יוװ ייס ןקריוו ןעק םַארג

 .טנעמעלע רעקידנריזינָאריא ,רעקידנכַאלּפַא ןַא יוװ ךיוא ןוא רָאטקַאפ רעקיד

 -ָאיַאב יד יװ ,(ליפרעד וצ רעגנירג זיא םַארג ןופ גנוקריוו עקסעטָארג יד

 רעד ןופ עבט יד ןעז וצ רערעוװש זיא'ס .עקידנעמיטשטימ ןוא עקידנע

 ךייש סָאװ ,םַארג ןשיטַאמַאדד ןוא ןשיריל ןופ גנוקריוו רעטפָא רעמ
 .ןקסעטַארג םעד ןופ רעדייא ,טײטַאב

213 



 .טײטַאב ןשיטעָאּפ ןופ ןטכיש עלַא ףיוא טינ רעבָא ךָאנ טקעד סָאד -

 ,גנוקריוו עקידנטפעהַאב ַא ןבָאה עיצַארעטילַא יד ןוא סנַאנַאסַא רעד ךיוא

 םורַא טּפַאכ סָאװ ,דיל ןשיריל ןיא ץענ ענעגייא ערעייז ןפרַאװ ייז ךיוא
 ,עטכירעגמוא ןוא עטרַאװרעד ,עטייו ןוא עטנעַאנ ,דיל ןופ ןטנעמגַארפ

 ןיירא ןעגניז ייז סָאװ ,ןוגינ םענעגייא רעייז טנַאטַאב ןוא ייז טדניב

 : .דיל ןיא

 ןוא טייקנייש רעייז זַא ,רעטרעוו ןוא טרָאװ ןופ עבט יד זיא סע

 רָאנ ,טײקטרעדנוזעגּפָא ,טײקנײלַא רעייז ןופ טינ טמַאטש גנוקריוו רעייז

 גנולעטשנגעק ,גנולגנירמורַא ,טסקעטנָאק ,גנוטפעהַאב רעייז ןופ דָארג

 ,רעטרעוו ערעדנַא ןופ הביסמ רעד ןיא גנולעטשטימ ןוא

 ןשיגָאל םוצ רקיעב טניוװעג רעבָא ןענייז רימ .טײטַאב טיג טסקעטנַאק

 .סקַאטניס ןוא קיטַאמַארג קנַאד ַא ןעמוקַאב רעטרעװ סָאװ ,טסקעטנַאק

 ,רעשיגַאלַארּפוס ,רעלענָאיצַאר-טינ ַא ,טסקעטנַאק רעטייווצ א ךָאנ ןַארַאפ

 ךרוד טתופתושרַאפ ןוא ןדנובעגסיוא ךיוא ןרעוו רעטרעװ ןכלעוו ןיא

 ךיוא ןענייז סעיצַארעטילַא ןוא ןסנַאנָאסַא .סעיצַארעטילַא ןוא ןסנַאנַאסַא
 | ,טײטַאב ןשיטעַאּפ ןופ גייצקרעוו

 טײטשַאב דיל ןשיריל ןיא טייקנייש עשיטעָאּפ "עכעלפיירגַאב-טינ , יד = |

 טכיש ןייא יו רעמ ןופ טייקנדנובעגסיוא ,טײקנטכַאלפעגפיונוצ רעד ןיא

 טייקנייש רענעגייא ןייז טימ רעדעי ןוא קידענג זדנוא טרעוװ סָאװ ,טײטַאב

 ןטײטַאב ןופ טייקלופ רעד ןופ טפעלּפעג ןרעוװ רימ .טױרטעגנַא ןח ןוא

 .זדנוא וצ ןדייר סָאװ
 -גנַאלק רַאנ ,שיטקַאטניס-שיטַאמַארג טינ טמוק גנוקריוו יד סָאװ סָאד

 ןופ טפַאשנגיײא ןַא ךָאנ סא טקירד יז ;ןח ןצנַאג םעד טּפַאש ,ךעל

 םוצ טמוק סָאװ ,יד יו ,אמתסמ ,רעטלע זיא סָאװ ,קיכיסּפ רעזדנוא

 ;ךַארּפש רעשיגָאל רעטנדרַאעג לופ ,רעטרינידרָאָאק רעד ןיא קורדסיוא

 וצ רעביוצ ַא ךָאנ וצ טיג ןוא טקריוװ ,טיהעגפיוא יז זיא גנוטכיד ןיא

 .זדנוא טיירפרעד גנוטכיד עכלעוו טימ ,ןענח עלַא

 גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא סםערָאֿפ-עדַאלַאב יד

 תומוא יד .ייב טנַאקַאב זיא יז יו ,םערָאפ-עדַאלַאב עלַאסרעוװינוא יד

 .גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא גנוטלַאטשעג רעדנַא ןָא ןעמוקַאב טָאה ,טלועה

 םעד ןיא .ןַאמָאר-עדַאלַאב ןפורעגנַא ?שינַאמ ,, עמעָאּפ ןייז טָאה ץרּפ .ל .י
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 וצ טגָאמרַאפ ,גנַאל וצ זיא "שינַאמ , זַא ,שינעעזנייא יד ןגעלעג ןיוש זיא

 יו ןרעו טנכעררַאפ ןענעק טושּפ לָאז סע ,םיטרּפ עשירעלייצרעד ליפ
 גנולדנַאה יד ,ץרוק עדַאלַאב יד זיא ךות עמַאס ריא טיול .עדָאלַאב ַא

 .קיטעפמיא זיא גנולקיװטנַא עשיטַאמַארד יד ,ןעקנּוװעגנָא רָאנ טרעוו

 ףיונוצ ךיז ןפערט "שינַאמ , ןיא לייוו ,עדַאלַאב ַא "שינָאמ,, זיא ךָאד ןוא

 יד ןוא ןשינַאמ ןופ טלעוו עשידיי עשיטייצרַאפ-םורפ יד :ןטלעװ ייווצ

 י"נָאק רעד .תוחור יד ןוא יאדמשא ןופ ,תיליל ןופ ,עטוג-טיג ןופ טלעוו

 קורדסיוא םוצ טכַארבעג עדַאלַאב רעשיעּפָאריײא רעד ןיא טלַאװ טקילפ

 -כעלמייהמוא ,קערש ,דחּפ ןופ גנומיטש-עדַאלַאב עשיטסירעטקַארַאכ יד
 עינָאריא ןופ ןעלטימ יד ךרוד ןעגנומיטש עקיזַאד יד רבוג זיא ץרּפ .טייק

 ןטנעמגַארפ עשיריל ןוא עשיטנַאמָאר יד ץוח טָאה קרעװ סָאד .עריטַאס ןוא

 ןטנעמָאמ טגָאמרַאפ סע .ןעגנורעדליש עשיטסילַאער ,עשיקסעטָארג ךיוא

 -ַארעטיל רעד רַאפ טסַאּפ סע יװ ,עירָאגעלַא ןוא קיטירק רעלַאיצַאס ןופ

 יד טזָאלרעד טינ ןבָאה ןטנעמָאמ עלַא יד .ה"י ןט19 ןופ הפוקת רעשיר

 סעּפע ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .םערָאפ-עדַאלַאב רענייר ַא ןופ טייקכעלגעמ

 רעד -- עדַאלַאב ַא ןופ רעמ יא ,רעקיניײװ יא זיא סָאװ ,סכעלמיטנגייא
 "שינַאמ, .רענעטייב עשינָאריא ןוא עשיריטַאס טימ ןַאמַאר-ערַאלַאב

 .רוטַארעטיל רעשיטעַאּפ רעד ןיא ןעמרָאפ-שימ יד וצ רעבירעד טרעהעג

 טלקיװטנַא יז טָאה סע יוװ ,עדַאלַאב יד זיא רעטקַארַאכ רעדנַא ןַא ןופ

 וצ .עדַאלַאב עלַאטנעמיטנעפ יד -- ,שאוהי ןוא גורפ ןועמש רעטעּפש

 סשאוהי ןוא "רעטכַאט סשמש םעד , סגורפ .ש טרעהעג עדַאלַאב ןימ םעד

 ,הפוקת ַא ןיא ןבירשעג ןיוש ןבָאה סרעטכיד עדייב ."עמַאמ סמותי םעד,

 ערעייז .טרינימָאד טינ רעמ טָאה עריטַאס עלַאיצַאס יד רעכלעוו ןיא

 .לַאטנעמיטנעס רעבָא רקיע רעד ,שיטנַאמָארישיריל ןענייז סעד;לַאב

 רעד ןופ דחּפ ןוא טײקמַאזױרג ןופ טנעמַאמ םעד ּפָא ןפרָאװ ייז ךיוא

 ןופ ,טייקיטלעונעי ,טיײקיַאד-טינ ןופ תוחוכ יד .עדַאלַאב רעלַאסרעוװינוא

 טשרעהַאב ןרעו ,ןשטנעמ ןופ ןבעל ןיא ןײרַא ךיז ןסייר סָאװ ,טסגנַא

 סע .רבוג ייז זיא סָאװ .עביל רעכעלשטנעמ ךרוד ,טנעמיטנעס םעד ךרוד

 סגורפ ןיא .ןייז בירקמ ךיז ןופ ןוא ןברק ןופ טנעמַאמ רעד וצ טמוק
 םעד ןרָאי עריא קעװַא לדיימ עגנוי סָאד טקנעש "רעטכָאט סשמש םעד,

 יד .יז טברַאטש ,םיא טָאטשנַא ןוא טוט ןופ םיא ןעװעטַאר וצ ידכ ,בר
 רעד ןופ קיגַארט יד טרעדלימ ןוא ףליה וצ ָאד טמוק עיצידַארט עשיידיי
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 עלַא שטנעמ רעד ךרוד טייג ןבעל ןקיַאד-טינ םענעי ןיא ךיוא .עיצַאוטיס

 יד ןיא .טלעו רעד ףיא טרעשַאב ןעוועג םיא ןטלָאװ סָאװ ,תוגרדמ

 ןיא רע טרעה ,ןבעל וצ טרעשַאב בר םעד ןענייז סָאװ ,ןוָאי עקירעביא
 ןופ סנכייצ עלַא ןוא ןעגנַאלק-הנותח יד ,ליּפש-םירמז-ילכ סָאד טכענ יד

 ,רעטכָאט סשמש םעד ןופ ןבעל ןיא ןשינעעשעג עקידרעטייוו יד

 רעשיריל ריא טימ ,קיגַארט ריא טימ רעמ טקריוו עדַאלַאב סגורפ

 טקַא םעד ןופ טרירעג רעמ ןרעוו רימ .דחּפ ןעמַאזיורג טימ יוװ ,טייקנייש

 -סױרַא טָאה רעטכָאט סשמש םעד סָאװ ,גנורערַאפ רעד ןופ ןוא ןברק ןופ

 .ןטנעמָאמ ערעדנַא זיא טינ עכלעוו ךרוד יוװ ,בר ןטלַא םוצ ןזיוועג

 סָאד ןבילברַאפ רקיעב זיא גנומיטשטנורג ריא ןוא עדַאלַאב רעד ןופ

 רעד ןיא רָאנ .תוחוכ ייווצ ןוא ןטלעוװ ייווצ ןקריוו ןבעל ןיא זַא ,ליפעג

 יד ןשיװצ סיר ןייק ָאטינ ןיא סע זַא ,סיוא טמוק גנוטלַאטשעג רעשידיי

 זיא טפלעה ןייא ,טינ רעמ ,ענייא ייז ןענייז ךות ןיא לייוו ,ןטלעוו ייווצ

 .עקיביײא ןַא עטייווצ יד ןוא עקידנעײגרַאפ ַא

 ענעברָאטשרַאפ יד טמוק ,"רעטומ סמותי םעד, עדַאלַאב סשאוהי ןיא

 רעד ןופ טלװעַאב ןוא ןסעגרַאפ ןזיא סָאװ ,םותי ריא וצ רבק ןופ רעטומ

 -רעטומ יד ןזייווצסױרַא םיא ידכ ,ךיז וצ ןעמענ םיא טמוק יז ;טלעװ

 ,טמוק םיא סָאװ ,עביל עכעל

 טנעמיטנעס סָאװ ןזיא ,רענַאשז ןשירַארעטיל ןימ םעד ןופ הנכס יד

 םוצ רַאנ טרעוו ריא ןיא ךיוא .םזילַאטנעמיטנעס ןיא ןײגרעבירַא גנירג ןעק

 ,גנומיטש-עדַאלַאב יד ןעמונעגפיוא לייט

 טנגייארַאפ ,טרידיווער ,ןגעקטנַא ךיז טלעטש קלָאפ ַא ןֹופ עיצידַארט יד

 ויא סָאװ ,טימעג ןופ טנעמעלע םענעי ,גנורעדורעצ ענעי רבוג זיא ןוא

 ,רעגייטש-רוטלוק םענעגייא םעד דמערפ

 ִּצ

 טסקַאװ סָאװ ,ערַאלַאב-םלַאה יד ןזיא םערָאפ ערעדנוזַאב ץנַאג ַא

 -עלע יד טימ טינ ןיוש ךיז טפַאש יז :גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא סױרַא

 .ךעלטלעוו ןָאט-טנורג ריא ןיא זיא יז .הנומא ןוא עיצידָארט ןופ ןטנעמ

 ןופ ,שיגעמייהעג ַא ןופ גנובעלרעביא רעד טימ תוכייש ַא טָאה יז ךיוא
 ,שילָאבמיס ןטנעמעלע עקיזָאד יד ףיוא רעבָא טמענ יז ,תוחוכ עקַיַאד-טינ
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 ןוא טַאררַאפ ,טולב ,טײקמַאזיױרג ןופ םערָאפ-עדַאלַאב יד ּפָא טקינײיר יז

 טינ ןיוש טגָאמרַאפ ןוא טלדייארַאפ טרעו טײקלענַאיצַאר-טינ יד .המקנ
 ןטפַאשנדײל עכעלשטנעמ ןופ םזילַאטַאפ ןוא טייקלעוסנעס יד רעמ

 רעד ןופ םערָאפ יד טערטרַאפ "ןרעטמַאל רעד , דיל ןייז ןיא ןעזייר .א

 .ערַאלַאב-בלַאה

 רעטצנעפ ןיימ רעביא ןגעק טייטש סע

 ; ןרעטמַאל רעליטש ַא

 רעטצנעפ ןיימ ןיא טכַאנ עלַא טכיול רע

 .ןרעטש ַא יװ ױזַא

 ,קיאור ןּפַאלשנייא טינ ךימ טזָאל רע
 ,ןלַארטש ענייז ,טכיל עמַאטנייא ןייז ;ןקעװ רָאנ ךימ ליוו רע
 .ןקערש ןוא ןקעוו ייז

 ,ןדנּוװשרַאֿפ זיא טכיל ןייֵז --- ןגרַאמ ףיוא

 .ןושל ןָא רערעל ַא

 ,ןדנוצעג סיא טָאה רעוו -- טינ סייוו ךיא

 .ןשַאלרַאפ סיא טָאה רעוו

 ִּצ

 ןטס20 בייהנָא ןוא ןט19 ףוס םייב גנולקיװטנַא עטנַאסערעעטניא ןָא

 .דלעפנעזָאר סיֹרָאמ ןופ עדַאלַאב עלַאיצַאס יד ןעוועג זיא טרעדנוהרַאי

 ,("ןענישַאמ יד דליוו ױזַא ּפָאש ןיא ןשיור סע,,) "ּפָאש ןיא ,, דיל ןייז ייס

 ןפוא םעיינ סיוכרוד ַא ףיוא ןעמונעגרעביא ןבָאה "עלעגניי ןיימ,, ייס

 -ָארּפ .גנוטכיד עלַאיצַאס םתס טינ ןענייז רעדיל יד .ןטנעמעלע:עדַאלַאב

 עשיעדיא רעייז זיא סָאד ,טלַאהניא רעלָאיצַאס רעייז זיא גנונַאמ ןוא טסעט

 רַאג ןופ "סעדַאלַאב , יד ןענייז םערָאפ רעד טיול רעבָא ,גנוריטנעירָא

 ןַארַאפ זיא םערַאפ-עדַאלַאב רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא ,ןימ ןרעדנוזַאב ַא
 ןשטנעמ ןופ גנוייוצעצ ןוא גנודמערפרַאפ זיא סָאד ןוא ןַאט-טנורג רעד
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 ןופ ןבעל ןיא ןיירַא ךיז טסייר ;חוכ רעקיָאד:טינ ,רעקידנסיורד ַא

 קירבַאפ יד חוכ רעקיזָאד רעד זיא עדַאלַאב רעלַאיצַאס רעד ןיא .שטנעמ

 ןייז ןופ ,"ךיא, ןייז ןופ שטנעמ םעד ּפָא טדמערפ סָאװ ,ןישַאמ יד ןוא

 םעד טקירדרעד ןוא טקערש ןענישַאמ יד ןופ שיור רעד .דניק ןוא בוטש

 יו רָאנ ,רעװש זיא טעברַא יד לייוו ,רַאפרעד רקיעב טינ ,רעטעברַא

 רעו ךיא ,לטב טרָאד טרעװ ךיא ןיימ , ,סיוא ךיז טקירד דלעפנעזַאר

 ."ןישַאמ ַא

 ,שטנעמ ןוא ןישַאמ ןופ הריתס יד טעז רעטכיד רעלַאיצַאס רעד

 יד ןשיווצ הריתס יד ןעזעג טָאה עדַאלַאב עכעלרעטלעלטימ יד יו טקנוּפ
 ןבָאה וצ ףמַאק רעייז ןוא גָאט ןופ תוחוכ יד ןוא טכַאנ רעד ןופ תוחוכ

 "מיס טימ ךיז טצונַאב עדַאלַאב עלַאיצָאס יד .ןשטנעמ ןרעביא הטילש יד

 ןיימ ןיא .עדַאלַאב-סקלָאּפ רעטלַא רעד ןופ ןשינערעהוצנָא ןוא ןלָאב

 ןיא ,םיהַא טייהרעטמעלקעצ םוק ךיא, :דלעפנעזָאר טגָאז ?עלעגניי

 ןטפעהַאב טשינרָאג ךיז ןענעק דניק ןוא רעטָאפ ."טליהעג שינרעטצניפ

 יד ,טעברַא יד :ייז טדיישעצ סָאװ ,חוכ רעזייב א ןַארַאפ זיא סע

 עלָאיצַאס יד .רֶדֹס ןלַאיצַאס ןופ טייקיטכערעגמוא יד ,ןישַאמ יד ,קירבַאפ

 שטנעמ רעד .טפעטַארּפ ןופ טנעמעלע םעד רעבירעד טגָאמרַאפ עדַאלַאב

 זַא ןביולג רעד ןַארַאפ זיא סע .טריטלָאװער ןוא ןגעקטנַא ךיז טלעטש

 .טייקטדמערפרַאפ ןופ תוחוכ יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןוא ןעמוקייב ןעק רע

 ."ךיא , ןייז ןעמוקַאבקירוצ ךיוא ןעק שטנעמ רעד

 ןופ ןעעדיא יד טקריוװעג ןיוש ןבָאה עדַאלַאב רעלַאיצַאס רעד ןיא

 רעכעלשטנעמ רעד זַא ,ליפעג סָאד קורדסיוא םוצ טמוק סע ,םזיציטנַאמָאר

 .ןבעל ןייז ףיוא ןוא טײקרעדנוזַאב ןייז ףיוא טכער ַא טָאה דיחי

 ןוא ןלַאעדיא יד טימ טכױהעגנָא זיא גנוטכיד עלַאיצַאס עשידיי יד

 ,לֵאּפ םעד ןיא ןעעז רימ .קיטנַאמָאר רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןעגנומיטש

 קורד םעד רעטנוא ןרעוו םערַאפ רעשירַארעטיל ַא ןופ ןצענערג יד יװ

 ןיא .ןסירעגפיוא ןדנַאטשוצ-המשנ ןוא ןשינעטלעהרַאפ עלַאיצַאס עיינ ןופ

 רעכעלשטנעמ רעד סָאװ ,ןטנעמַאמ יד וצ ןעמוק עדַאלַאב רעלַאיצַאס רעד

 ןוא טסעטָארּפ ןופ טייקפרַאש יד וצ טמוק'ס .טכער ןייז טגָאמרַאפ "ךיא ,

 -כעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ עקידנריטלַאװער ַא טריזירעטקַארַאכ סָאװ ץלַא

 "ייוו ַא זיא עדַאלַאב עלַאיצָאס יד .לרוג םעד ןגעק ךיז טלעטש סָאװ ,טייק
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 -געס יד ןיא סע יװ ,גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ,גנולקיװטנַא עקידרעט

 .ןשַאוהי ןוא ןגורפ ייב עדַאלַאב עלַאטנעמיט

 צי

 -עגניירַא ןבָאה גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא חסונ-עדַאלַאב םעיינ ַא

 והילא יד סע זיא ןבייל ינַאמ ייב .רעגנַאמ קיציא ןוא בייל ינַאמ טכַארב

 שירעלטסניק} ןענייז רעטכיד עדייב .עדַאלַאב-ויל יד ,עדַאלַאב-איבנה

 ןבעגעג ןבָאה ייז .רוקמ רעשיטסירָאלקלַאפ רעד יװ ,רעטייוו ןעגנַאגעג

 ַאזַא ןופ רעטסומ ַא .גנודנעוו רעדנַא ןַא ללכב םערָאפ-עדַאלַאב רעד
 טלייצרעד טרעוו'ס ןכלעוו ןיא ,דיל סבייל ינַאמ רעגייטש ַא זיא עדַאלַאב

 .ףלָאװ ןטעדנוװרַאפ ַא ןפלעה טמוק והילא יו

 ןוא תולד ןייז טימ, טניֹוװ סָאװ ,ןדיי ןעמערָא ןַא ןפלעה ,אלימ

 -- דגיק וצ טייג סָאװ ,ןירעניוװעג ַא ןפלעה ,רימ ןעייטשרַאפ -- "טיונ
 -עדַאלַאב סָאד ןײרַא טמוק ךעלטנגייא ָאד ? ףלָאװ ַא רעבָא ,ךעלשידיי טכע

 יז יװ ,םערָאפ-עדַאלַאב רעד ןופ גנוטלַאטשעג עשידיי עיינ יד ,עקיסעמ

 ,טרימרָאפסנַארט ןרָאװעג ןבייל ינַאמ ייב זיא
 ןשירעלייצרעד-שיריל ַא רָאנ טינ ןבָאה עדַאלַאב עדעי זומ ךות ןיא

 .טײקשינַאמעד ןופ ,קערש ןופ ,ליורג ןופ ןטנעמעלע ךיוא רָאנ ,בײהנַא

 .רוקמ ןקיָאד-טינ ןרעדנוזַאב ַא ןופ זיא עכעלקערש ןוא עקיליורג סָאד

 עניירמוא יד ךיוא רָאנ ,ענייר יד רָאנ טינ ףיוא טקעד עדַאלַאב יד םערָאװ

 יד ןופ לגנַארעג םעד ןיא טקעטש עמַארד ריא .ןקיטלעװעג סָאװ ,תוחוכ

 ןוא עלַאמרָאנ יד טימ ףַאשַאב ןיא תוחוכ עכעלמייהמוא ןוא עקִיַאד-טינ

 תוחוכ יד טימ גָאט ןופ תוחוכ יד ןופ לגנַארעג ַא זיא'ס .תוחוכ עטנוזעג

 -סקלָאפ ןשידיי ןופ ןגיוא יד ןיא ןעזסיוא רעבָא סע ןעק יװ .טכַאנ ןופ

 אלימב ןוא ןכעלמייהמוא ןוא טײקשינַאמעד ןופ ןטנעמעלע יד ? סָאטימ

 ,לשמל ,רימ ןליפרעד ,(רעגייטש ןשידיי ַא ףיוא רעבָא) ,ןקיסעמעדַאלַאב
 יד סָאװ וצ ןענעײל רימ ןעוו ,"טכענק רעד והילא , סבייל ינַאמ ןיא

 : ןביירט ןדיי ַא ןעק טיונ

 .סערָא ָאד ןענייז ייֵז יװ ,בייוו יד ןיוש טעֶז
 ,םירפס יד רעמלַא ןופ ןוכשמ ןיא יז טגָארט
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 ,קנַארש ןופ רעטכייל יד ןוכשמ ןיא יז טגָארט
 ,קנַאשעג-השרד ריא טנכשמרַאפ יז זיב

 -- ןליטש וצ רעגנוה םעד עניילק ךעלרעדניק

 .ןיליפת ןוא תילט סעד ןוכשמ ןיא יז טגָארט

 ןוא רעטכייל יד ,םירפס יד ןענכשמרַאפ ךיז טגעוורעד סָאװ יורפ ַא

 ןעוו .ןדיי םעד ןופ המשנ יד ןוכשמ ןיא טגָארט --- ןיליפת ןוא תילט םעד

 ,טכענק ַא רַאפ קרַאמ ןפיוא ןפיוקרַאפ קעװַא רעטעּפש םיא טריפ בייוו יד

 ךיז טָאװ המשנ יד -- ןדיי ןופ ףוג ןרעגַאמ םענדיב םעד ןיוש יז טריפ

 :ױזַא בייל ינַאמ טרעדליש קרַאמ ןופ םזיניצ םעד .ןָאטעגּפָא םיא ןופ ןיוש

 ,ןצַאט ףיוא ךעלדנער יד טימ -- קרַאמ ןפיוא ןוא
 ,ןצַאש ןוא ןעגניד ןוא םירחוס יד ןעייטש

 ,טכענק יד ןפיוקרַאפ ןוא טכענק יד ןפיוק

 .טכע ןוא ןמוזמ ךעלדנער טימ ןלָאצ

 רע טיג ןמוומ םעד ןוא טכענק ַא רַאפ ןײלַא ךיז טפיוקרַאפ והילא

 ןטסערג ןופ רעבירעד ייז טעװעטַאר רע ;קלָאפרַאּפ ןעמערַא םעד ּפָא

 ?עיגָאלָאטימ , יד .ךעלרעדניק יד עמַאמ-עטַאט םוא טרעק ןוא קילגמוא

 זַא ,ריא טיול ,סיוא טעז סע .טנַאסערעטניא רָאג זיב זיא עדַאלַאב רעד ןופ

 םעד ץוחמ ,ןסיורד ןיא טינ ןעייטש ?עשיפלַאװ, סָאד ןוא ףלָאװ רעד ךיוא

 ,ףלָאװ םעד ןבָאה ףרַאד טלעװו רעד ןופ רדס רעד .טלעוו רעד ןופ רדס

 יד ,ןּפױרג טימ קרַאמ ןפיוא ייז טעמרָאק והילא סָאװ ,ןביוט יד יוװ טקנוּפ

 ףלָאװ רעד -- "ןדירפ ןופ לגייפ עקילייה יד , ןענייז ןביוט עקיטכרַאפ

 ."רעדניר יד טימ ףַאש עקניליטש יד ןווּורּפ וצ רמוש , רעד זיא ןגעקַא

 רע ךיוא ,למור ןצנַאג םוצ טרעהעג קרַאמ רעד ךיוא -- קרַאמ רעד ןוא

 טקילייהעג ןעק ץלַא סָאװ רעבָא זיא רקיע רעד .ןשטנעמ ןרַאפ ןויסנ ַא זיא

 ענעפָא ענייז ןופ ןעוו ,ןדייל ךרוד טרעטיילעג טרעוװ ףלָאװ רעד .ןרעוו

 ךעטיירק ַא טימ,, ןדנּוװ יד םיא טדניברַאפ והילא ןוא ,טולב טניר ןדנּוװ

 -יילעג ןרערט ךרוד ןרעװ ןגיוא עשיפלעוו יד -- "רעטעלב רעקיליײה ןוא

 ,דניק ַא ייב יװ טרעט
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 והילא טניד רע ןעוו ,הדבוע רעקיליײה ַא ןעניד ןעק קרַאמ רעד וליפא

 .ןדיי ןעמערַא םעד ןזיילוצסיוא ןאיבנה

 העד ןופ יו שרעדנַא עדַאלַאב סבייל ינַאמ ןופ גנַאג רעד טרעוו ָאד

 ,עשיריל סָאד ,עטרַאצ סָאד רבוג עשינָאמעד סָאד זיא טרָאד ,רעשמלוע

 "ַאב רעשידיי רעד ןיא .ףוס םוצ ןרינימָאד ןוא ןשרעהַאב קערש ןוא ןייפ

 ,עכעלמייה-טינ סָאד רבוג עקיטכיל סָאד ןוא עטוג סָאד זיא םערָאפ-עדַאל

 -פיוא עדַאלַאב רעד ןיא עביל טרעוו םלועה תומוא יד ייב .עדמערפ סָאד

 -עגפיוא קערש טרעװ עדַאלַאב רעשידיי רעד ןיא --- ,קערש ןיא טזיילעג

 דניק ַא יו זיא רע ,ףלָאװ ןייק טינ רעמ זיא ףלָאװ רעד .עביל ןיא טזייל

 .ןרערט עטרעטיילעג טימ

 עגנוי ַא יװ ,טלייצרעד טרעװ ןבייל ינַאמ ןופ עדַאלַאב רעדנַא ןַא ןיא

 ןָא ןוא רעטיה ַא ןָא "דניז ןיא ןוא םירוסי ןיא,, דניק וצ טייג סָאװ יורפ

 ספור ךעטסַאּפ ַא יװ .טמַאזנייארַאפ ןוא ןיילַא טינ טביילב ,רעטסיירט ַא

 עדמערפ ןיא טּפַאלק ןוא ,בייל ינַאמ טלייצרעד ,והילַא טפור ױזַא ,ףָאש יד

 -- ףָאלש ןופ טקעוװ ןוא רעטצנעפ

 ,ןייג ןעמענ רעביטש יד ןופ רעבייוו יד ןוא

 ,ןייװעג סָאד ןליטשוצנייא ,לביטש םענעי וצ טסיירט ןגָארט

 ,טלעק עטיוט ןוא יינש ןעיירד ,ןטניוװו ןעיירד ןסיורד ןיא ןוא

 .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןעור ,הרות ןענרעל ןדיי יד ןוא

 חוכ ַא ןַארַאפ זיא סע לייוו ,עדַאלַאב עשידיי ַא טרעוו עדַאלַאב יד

 "מיא רעשילַארַאמ ַא ןַארַאפ זיא סע לייוו ,"ןייוועג סָאד ןליטשוצנייא ,

 ,ןייד תילו ןיד תיל טינ זיא ףַאשַאב רעד לייוו ,טלעוו רעד ןיא וויטַארעּפ

 רעשימַאניד רעד עדַאלַאב רעד ןיא ןענייז םיקידצ ו"ל יד ,איבנה והילא

 ןַא ןיא ןעור ןוא / הרות ןענרעל ןוא ןציז ןדיי עמורפ םתס ןעוו .חוכ

 ףיוא ךיוא גיוא ןַא ןטלַאה לָאז סָאװ ,ןַארַאפ רעצעמע זיא י"טלעוו רעדנָא

 והילא ,ו"ל יד .ןייז וצ ןקתמ יז ןעִימ ךיז רָאנ ןעור טינ ןוא טלעוו רעד

 ,ןשטנעמ עמערָא רַאפ רעסַאװ טגָארט סָאװ ,רעגערט-רעסַאװ רעד ,איבנה

 עשילרעטסיוא יירד יד) "תונתמ יירד, יד ןופ ןדלעה סצרּפ יװ טקנוּפ

 סטָאג ןופ רעגערט עתמא יד ןענייז עלַא יז -- (ןטלַאטשעג עשיגַארט
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 החגשה עקילײה ןייז ףיוא ייז ןטלַאה םיבוט םישעמ ערעייז ךרוד ןוא ןוצר
 .טלעוו רעד ףיוא

 ןופ עמַארד רעד ןיא ןרָאלרַאפ טָאה םערָאפ-עדַאלַאב עשידיי יד
 עשידיי יד -- ,תוחוכ יד ןופ טסעמרַאפ ןיא ,גנולדנַאה ןוא טקילפנַאק
 רעטסקינייװעניא רעד ןופ גנורעכיײרַאב רעד ןיא ןענּוװעג טָאה עדַאלַאב
 :רעטקַארַאכ ןופ עמַארד רעד ןיא ,ןזעוו ןייז ןוא ןשטנעמ ןופ עמַארד
 .םימחר ןוא טפַאשביל ,טייקסטוג ןופ גנוקעלּפטנַא רעד ןיא ,הרובג

 א

 רעד ןיא רעטכיד רעדנַא רעדעי יו רעמ רשפא טָאה רעגנַאמ קיציא |

 רעגנַאמ .םערָאפ-עדַאלַאב עלַאסרעווינוא יד טכַארבעגנײרַא עיזעָאּפ רעשידיי

 יד, ,"רעיילש-הלכ םעד ןופ עדַאלַאב יד, .טוג רעייז םערָאפ יד ןעק

 ,"ןביוט עסייוו יירד יד ןופ עדַאלַאב יד , ,"ןייש ןסייוו םענופ עדַאלַאב

 -עדַאלַאב יד רעביא ןביג "ןרעטש לרינש םעד ןופ עדַאלַאב יד , רעמ ךָאנ

 ןייק ,אמזוג עשיטַאמַארד ןייק ָאטינ .םערָאפ רעטסנייר ריא ןיא גנומיטש

 -לַאהַאב ןופ גנומיטש יד טשרעה ךָאד ןוא ,ליורג ןוא קערש ןופ םישעמ

 .ןועגש ןליטש ןוא המיא רענעט

 -ברעמ םענופ ּפָא רעגנַאמ טייג סעדַאלַאב עקידרעטעּפש ענייז ןיא

 רעדיוו ןוא יינ סָאד ףיױא סיוא טערט ןוא חסונ:עדַאלַאב ןשיעּפָאריײא

 ןפַאש ןייז ןיא סעידָאטס עדייב ;געװ םעיינ ןוא םענעגייא ןַא לָאמ ַא

 וצ שרעדנַא סעּפע ןגָארטעגוצ טָאה ערעדעי לייוו ,ןלייטסיוא ןעמ ףרַאד

 ,גנוטכיד רעשידיי רעד

 עכיילב סָאד :ןענייז ןרעגנַאמ ייב ןטלַאטשעג-עדַאלַאב עטשרע יד

 ןיא סיוא טייג םעדָאפ סָאד) רעיילש-הנותח ריא טניּפש סָאװ ,?דיימ-הלכ

 ַא, טכַאנ רעד ןיא טעזרעד סָאװ ,לרעטכעט עגנוי סָאד ; (ןעניּפש ןטימ

 ןיא דרעפ ןייז ףיוא ךיז טגָארט סָאװ ,קודייח רעד ;"ןייש ןליק ןסייוו

 "ןועגש ןייז בילוצ םוא טמוק סָאװ ,רענלעז רעטבילרַאפ רעד ;טכַאנ ןטימ

 עלַאער יד ןעמוק ןטלַאטשעגיעדַאלַאב יד וצ טסַארטנַאק ןיא .עביל

 -טינ רעד ןופ ןטלַאטשעג יד ךיוא ןַארַאפ .(רעטָאפ ,רעטומ) ןטלַאטשעג

 ןעניּפש ןעמוק סָאװ ,תונקז יד ,רעיײג רעטייו רעד) טלעװ רעקיָאד

 .(דגב ַא טגנערב סָאװ ,חילש רעד ,רעיילש-הנותח םעד
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 .טינ טפלעה סע רעבָא ,ןקריװנגעקטנַא ןוורּפ ןטלַאטשעג עלַאער יד
 ריא ןקיורַאב עמַאמ יד טוװורּפ ןייש ןסייו ןגעוו עדַאלַאב רעד ןיא

 לדיימ סָאד רעבָא ,"טכיל-תועט , ַא יװ רעמ טינ זיא'ס זַא ,לרעטכעט

 : רעסעב סייוו

 ,טכיל-תועט ַא ןעד סע ןעק יו

 ?ןייז רָאג טכיל-תועט ַא

 צרַאה ןגייא ןיימ ךָאד טלּפַאצ'ס

 .ןיש ןליק ןסייוו ןיא

 "תועט .ןייק | טינ זיא'ס זַא ,סייוו ו ץרַאה סָאד ;רעסעב סייוו ץרַאה סָאד

 ?לרעטכעט םייב ךיז טעב עמַאמ יד .טכיל

 ,לרעטכעט ,עמש-תאירק רעכיג גָאז ---
 ! טײטַאב סָאד סָאװ ,סייוװ טָאג
 ,ישעמַאמ ,זיא ןייש רעסייוו רעד ---!

 | .טייז רענעי ןופ ףור ַא

 -רעביא רעקידנעגניװצַאב ַא ןופ סױרַא טסקַאװ גנומיטש-עדָאלַאב יד

 -לעוונעי ַא ןופ ןשטנעמ םעד ןטלַאהּפַא לָאז סָאװ ,חוכ ןייק ָאטינ .גנובעל

 ןופ טלעװ רעד ןופ ּפָא םיא טדייש ןוא ור ןייז טרעטשעצ סָאװ ,חוכ ןקיט

 .ענעגייא ןופ ןוא עמַאמ- עטַאט

 :ױזַא ךיז טקידנע ןייש ןסייוו םענופ עדַאלַאב יד

 ,טניוו-סערוטש ַא זיא ןסיורד ןיא..
 .יינש ַא זיא ןסיורד ןיא
 ,ןייש רעסיײװ ,וד ךָאנ עגר ןייא
 .ייג ךיא ןוא עגר ןייא

 ,לכעלַאש סָאד ךיז ףיוא טּפַאכ יז

 .טיור זיא לכעלַאש סָאד
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 ,טולב ןגייא ריא ךַָאנ רעטיור ןוא
 .טיוט ןופ ןייש רעד סייוו ןוא

 לרעטצנעפ סייב טייטש עמַאמ יד

 ,ןייא ְךיִז טקוק ןוא טקוק ןוא

 טעוליס-לדיימ סםעד טעז ןוא

 .ןייש ןסייוו ןיא ןייגרַאפ

 סע שירעלטסניק יו ,עדַאלַאב רעד ןופ חסונ רעלַאסרעוװינוא רעד

 ןייז טנעקעג ןגעווטסעד ןופ טלָאװ ,ןרעגנַאמ ייב ןעמוקעגסיוא טינ זיא

 י"וצכרוד ידכ .רעמ טינ ןוא ,ןפַאש ןייז ןיא טנעמָאמ ַא ,דָאזיּפע ןַא רָאנ

 חסונ רעד טָאה ןרעגנַאמ ןופ תוהמ ןשירעטכיד ןצנַאג םעד ןעגנירד

 ,תמאב, ןוא .ןרעו טקיטלַאטשעגרעביא ןוא טמערופעגרעביא טפרַאדַאב

 -עניא יד ןטיבעג ךיז טָאה רעמ ץלַא ,קעװַא ןענייז סע ןרָאי רעמ סָאװ

 עקיטרַאנגייא-שידיי סָאד .עדַאלַאב סרעגנַאמ ןופ רוטקורטס עטסקינייוו

 יד טמערופעגרעביא ןוא ןעועג רבוג רעמ ץלַא טָאה רעטכיד םייב

 יד ּוװ ,?ָאי, רעד וצ טמוק סע .עדַאלַאב ןייז ןופ םערָאפ עטסקינייװעניא

 עטוג סָאד ,עמיטניא-ךעלשטנעמ סָאד ."ןיינ , טגָאזעג רעַירפ טָאה עדַאלַאב

 ןופ ,"טכיל-תועט , ןופ טייקנייש יד ,ןועגש םעד רבוג ןענייז ,עטנעַאנ ןוא

 טייקנייש רעדנַא ןַא ."טייז רענעי ןופ ףור, םעד ןוא "טכיל-עשזדנַאלב,

 ,רערט עכעלשטנעמ יד -- דיל סרעגנַאמ ןיא ףיוא טרעטיצ ןוא ףיוא טכַאװ

 רעלעדייא רעד .עינָאריא יד ךיוא ןוא ,רעצ ןטליטשעגנייא-טינ ןופ ןייּפ יד

 טלעטש רעיורט רעסיז רעד ,דיירפ-סנבעל יד ,עינָאריא יד ,סעװָאטַאק

 .טיוט ןוא ןועגש ,טסגנַא ןופ תוחוכ עניירמוא יד ןגעק ךיז

 -עש םענעריױלרַאפ םעד ןופ עדַאלַאב יד, טלַאמעד טביירש רעגנַאמ

 זיב ָארג ןופ ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,דיי םעד ןופ עדַאלַאב יד, ,"עלעפ

 ."בר רעיָאלערַאּפ םעד ןופ עדַאלַאב יד, ,"ַאלב
 -עדַאלַאב עקידרעטעּפש סרעגנַאמ ןופ ןויטָאמ ייווצ ןריזילַאנַא רימָאל

 -גרַאב ,ףױרַא-גרַאב ,, טייג ןוא עלעפעש ַא טרילרַאפ ךעטסַאּפ רעד .רעדיל

 .סנייש ַא ,סקיטעמוא ןַא ,סניילק ַא זיא עלעפעש סָאד .ןכוז סע "ּפָארַא

 ;בר ַא טשרע וצ לכעטסַאּפ סָאד טנגעגַאב רעגייטש-השעמ ןשידיי ןפיוא

 ?ןטסיירט םיא בר רעד ןעק סָאוו רָאנ
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 ,דרָאב עסייוו יד בר רעד טעלג
 | .טעלג ןוא יז טעלג

 בר רעטלַא רעד טָאה'ס סָאװ טָא ןוא

 : טדערעג לכעטסַאּפ םוצ

 ! ןריולרַאֿפ זיא ןריולרַאפ

 -- ןרעטש ַא ײמעלַא
 טנייש ןוא טצילב רע

 .ןריֹוװעגנָא ןיוש טָא ,ןוא

 תדימ סָאד טינ ןוא ןידה תדימ סָאד סױרַא טדער בר ןופ וליפא
 עמַאס ןיא לדיימ ַא; טפערט ןוא רעטייוו לכעטסַאּפ סָאד טייג .םימחרה
 ןטרַאג ַא ןופ ןעמולב ןשיווצ "סייוו

 : סייוו עמַאס ןיא לדיימ סָאד טגָאז

 .ןריולרַאֿפ זיא ןריולרַאֿפ

 ,טילב ןוא טילב יִז --- םולב ַא יַאמעלַא

 .ןריוװעגנַא ןיוש --- טָא ןוא

 -- וויטַאמ-עדַאלַאב רעשידיי רעד דיל ןיא ףיוא טכיול לָאמ ַא טימ

 זַא ,טינ ןסייו בר רעד וליפא ןוא לדיימ סָאד ייס .ויטַאמ-טפיירט רעד

 טָאג .ןריֹוװעגנָא טינ זיא ןריֹוװעגנָא ןוא ןריולרַאפ טינ זיא ןריולרַאפ

 ןיא זיא סָאװ ,ַאזַא יאדווא ןוא ,עלעפעש עטסדנימ סָאד טיה אוה:ךורב

 רימ ןסיוורעד סָאד .טעמוא טימ ןעקנַאשַאב טייקניילק ןוא טייקנייש ריא

 ןופ טלַאטשעג יד ךיז טזייוו סע ּוװ ,עדַאלַאב רעד ןופ לייט ןטצעל ןיא ךיז

 ,רעלטעב ןטלַא

 ,טייג ןוא טייג ,לכעטסַאּפ סָאד טייג

 :ןטלַא ןַא רעלטעב ַא רע טפערט

 ,טינ וטסייוװ יצ ,רעלטעב רעטלַא;

 יֵו ןטלַאהַאב טגיל עלעפעש ןיימ ּוװ
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 ,ןעועג איבנה והילֲא זיא רעלטעב רעד
 - .ןעמונעג טנַאה רעד ייב םיא רע טָאה
 ,טכַאנ ַא ,גָאט ַא ןעגנַאגעג ייז ןענייז
 .ןעמוקעג דלעפ ַא וצ ןענייז ייֵז זיב

 ,ןעוװעג דלעפ סָאד זיא דלָאג עמַאס ןופ
 | .ןטימ ןיא ךייט רענרעבליז ַא
 ,טצנַאטעג עלעפעש סָאד טָאה דלעפ ןפיוא ןוא
 | .ןסיבעג ךיז טָאה גָאט רעד זיב

 : טגָאזעג יױזַא איבנה והילא טָאה

 - .ןעניר ןרערט עטסיזמוא

 ,ךלעפ ןיא עלעפעש ןייֵז לכעטסַאּפ א טרילרַאֿפ

 י . .ןענופעג אוה-ךורב טָאג סע טָאה

 ןופ דלעפ סָאד ןענופעג טָאה עלעפעש "עקיטעמוא ,, סָאד יו טקנופ

 ,רעטָארגרַאפ ַא טניפעג ,ןטימ ןיא ךייט םענרעבליז ןטימ דלַאג עמַאס

 ןופ דנַאל סָאד ,ןרעגנַאמ ןופ עמעַאּפ רעדנַא ןַא ןיא ,דיי רעטרעױרטרַאפ

 .םיקידצ ו"ל יד ןופ רענייק טינ ןוא ןגעקטנַא םיא טמוק והילא טינ .ָאלב

 ,רעדנּוװ עסיורג סָאד טלעוּפעג ןיילַא טָאה רערט עכעלשטנעמ ַא

 ףיוה ןיא סעװרָאב טייטש רָאיַאק רעָארג רעד |

 ןָא רעטצנעפ ןטסמערָא םעד ןיא טּפַאלק ןוא ר

 דיי רעמערַא רעד ףָאלש םענופ ףיוא ךִיז טּפַאכ

 ,ןֶָא םישובלמ עָארג יד טוט ןוא ;

 טמענ ןוא לסקַא ןפיוא עברַאט יד טגיילרַאפ

 ,טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןעַארג סםעד

 . טירט עכעלעמַאּפ טימ ןייג ךיז טזָאל ןוא

 .דנַאנעבלַאז ךַאילש ןעַארג טימ



 טרעוו טײקָארג יד ןוא טייג ןוא רע טייג

 ; רעווש יױֵזַא יילב יװ ןוא רעטכידעג

 ,דיי רעָארג ,רעמערָא רעד קירעיורט טרעוו

 .רערט ַא טלקניפ ןגיוא ענייז ןיא

 ליטש ךיז טלקייק סָאװ ,רערט עסיורג ַא

 -- ןײרַא דרָאב רעָארג ןייֵז ןיא ּפָארַא

 דיי םענופ דרַאב עָארג יד קיטכיל טרעוו
 .ןייש םענרעבליז םעניד ריא ןופ

 ! רערט ַא ןופ רעבליז סָאד טקעלק סָאװ רָאנ
 .רעמ יז ָאטשינ ןוא ייווצ ןוא עגר ַא

 םיוב ןעָארג ַא ייב קעװַא ךיז דיי רעד טלעטש

 : לוק ןפיוא הליפת ַא טגַאז ןוא

 פא טײקַארג יד קעמ ! םלוע לש ונובר
 לָאז ןוא .ןגעוו עניימ עלַא ןופ

 טלעוו רעד רעביא רעדנַאװ ןיא לגָאװ ןיימ
 .טלעהעגפיוא ןוא קיטכיל שטָאכ ןייז

 ,גנירג םיא צרַאה סָאד טרעוװ ,הליפת יד טקידנערַאֿפ

 -- גנילרעטעמש רעַאלב ַא -- הליֿפת יד

 ָאלב לטניֿפ ַא -- םיא רַאֿפ טרעטַאלפ

 .ַָארג ןוא ָארג ןופ טפַאשדנַאל רעד ןיא

 יד ןַא ךיז טביײיה סע !ַאלב טרעװ ץלַא :סנ רעד טעשעג ױזַא ןוא

 .דיירפ רעַאלב ןופ ךיירגינעק ןיא העיסנ עכעלרעדנּוװ

 רַאנ ,עדַאלַאב רעד ןופ רעטכיד רעד רַאנ טינ זיא רעגנַאמ קיציא

 רעשידיי רעד ןיא זיא עקיסעמעדַאלַאב סָאד .ןקיפעמעדַאלַאב םעד ןופ ךיוא
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 לייט .ןייֵלַא םערָאפ-עדַאלַאב יד יװ קיטכיוו ױזַא טקנוּפ ןרָאװעג גנוטכיד

 ערעייז טול ןענייז ,עדַאלַאב ןָא טינ שוריפב טפור רעגנַאמ סָאװ ,רעדיל

 רעד ."טשעב טקנַאס , עמעָאּפ יד ליּפשיײב םוצ .סעדַאלַאב עטכע ןוויטַאמ

 ,תוירחא עקידנקיטלעוװרעביא יד זיא עמעָאּפ-בוט-םש-לעב רעד ןופ ויטַאמ

 ,ןשטנעמ ןופ רעצ ןרַאפ רָאנ טינ ןוא רעצ ןדעי רַאפ ןגָארט ןזומ רימ סָאװ

 ךיז ןיא טגָארט רע סָאװ ,ןירעד טיײטשַאב קידצ ןופ טייקסיורג יד

 רערט ַא םלוע ארוב רעד "טרעהרעד , טָא .תוברע ןוא הבהא עסיורג ענעי

 רעטיול ןופ טלעוו ַא טלעוו רעיורג ןייז ןופ טכַאמ ןוא ןדיי ןעיורג ַא ןופ

 ענרעבליז סָאד , תוצח ַא ןיא לָאמ ןייא טרעהרעד ןגעקַא טשעב רעד .יולב

 רעד ןוא טקעדרַאפ סע טָאה ערַאמכ ַא סָאװ ,לדנרעטש ַא ןופ "ןייוועג

 | .ור ןייז ןופ טקעוועגפיוא טרעוו טשעב

 םענעי ןופ תיצמת עמַאס םעד טגנערב טשעב ןגעוו עמעָאּפ סרעגנַאמ

 : ליפעג-סנבעל

 ,זָארג ןופ ןוא למערעוו ַא ןופ ןייוועג סָאד

 ,זָאה ַא ןופ ןוא לדנרעטש ַא ןופ ןייוועג סָאד

 ,ור ןופ טלעוו ַא ןעלסיירטעצ ןוא ןעלסיירט ןעק

 .וד ,עטַאט ,ייז צישַאב ןוא טיהַאב

 .ףַאשַאב םוצ ביױל ןשיטסיעטנַאּפ ןייז רעגנַאמ טקידנע רעטרעוו יד טימ

 ןיא תופתוש ןוא תוברע עקיטייזנגעק ַא ,רימ ןליפ ,ןַארַאפ זיא סע

 עבט רעד ןיא ןענייז טעמוא ןוא רעצ ,ןייוועג .ףַאשַאב-טלעוו ןצנַאג םעד

 בצמ ןדעי .ןייז ןקתמ ןוא ןרעהרעד רעבָא ייז ןעק עמ ;ןקידעבעל םענופ

 ,םענַאב-טלעוו רעלענַאיצידַארט-שידיי זיא סָאד ,ןייז ןקתמ ןעמ ןעק

 עדַאלַאב ןייז ןיא קיווייל .ה .גנוטכיד עשידיי יד ןעגנורדעגכרוד טָאה סָאװ

 טרעוו ןטסלפש ןופ וליפא זַא ,ןזיועג טָאה "סעקשַארומ ייווצ,, יד ןגעוו

 עקישטניילק יד וצ ּפָארַא ךיז טזָאל ןיילַא לוכיבכ .דָאנג רעד ןַאטעגּפָא טינ

 ןופ טייקזייב יד וליפא זַא ,ןזיועג טָאה בייל ינַאמ ןוא ;ןשינעפעשַאב

 ןיא זיא רע ןעוו ,דָאנג ןוא דסח ןכעלשטנעמ ןדיימרַאפ טינ ןעק ףלָאװ

 רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט זיא רעצ ןשימסַאק ןופ וויטָאמ רעד .רעצ

 ,גנוטכיד רעשידיי רעצנַאג

 -ָאס ַא ןופ םערָאפ רעד טימ טריטנעמירעּפסקע ךיוא טָאה רעגנַאמ
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 עלַאיצַאס ךות ןיא זיא "טיורב ןסייוו ןופ עדַאלַאב יד , .עדַאלַאב רעלַאיצ

 רעשירעלטסניק ַא יװ טצונעג רקיעב טרעוװ םערָאפ-עדַאלַאב יד .גנוטכיד

 טנומיטש-עדַאלַאב עשיּפיט יד ןעגנערב וצ ױזַא טינ זיא הנווכ יד .חסוג'

 טלעוו ַא ןגעק טסעטַארּפ רעזדנוא ןקירדוצסיוא רַאנ ,ןועגש ןוא טסגנַא ןופ

 ,ןלעווש עקיטנװַא עלעקנוט ףיוא ןלַאש ענעסירעצ ןיא ןעייטש , סעמַאמ ּוװ

 טפור רעטכיד רעד "!רעגניפ ענעשַאלרַאפ ןוא רעטכיזעג עכיילב טימ

 ."רעגנוה ןופ ןלָאטסַאּפַא ןציירד , : יז

 עדַאלַאב עלַאיצַָאס עקיזָאד יד ךיוא טגָאמרַאפ רעגייטש ןשידיי ןפיוא

 ןעעזרעד רעגנוה ןופ ןועגש םעד ןיא ןעוו וליפא ,טנעמַאמ ןקידנרעדלימ ַא

 יז סע טגנערב ,טיורב ןסייו ַא הנבל רעד ןיא רעדניק ןוא סרעטומ יד

 .קיטייוו רעייז ןייא טליטש סע ןוא גנוקַױרַאב עקילייוורעד ַא --- רעבַא

 : טלייצרעד רעטכיד רעד

 ,ורעטצנעפ עלַא רעביא הנבל יד טרעטַאלפ

 .רעטסנעּפשעגיטכַאנ רעביא ,ּפעק-רעדניק רעביא

 טיורב ןסייוו םענופ ןייש םייב ןעלכיימש

 .טסיוט ןגנירג ַא ןברַאטש ןוא רעדניק יִד

 יז טגנערב דָאנג םעד .הגרדמ ַא ךיוא ןיוש זיא טיוט ןגנירג ַא ןברַאטש

 .עדַאלַאב רעד ןופ רעטכיד רעד

 טימ טשימעג עדַאלַאב טפָא זיא דיל שירעגנַאמ ַא ןופ ךירטש ַא

 טפיולטנַא עבַאב עטיוט ןיימ ,, : רעדיל ייווצ יד .סעװָאטַאק ןוא עינַאריא

 "ײמַאלַאק עיצנַאטס רעד ףיוא , ןוא "דַָארב שימעב זיא רבק ריא ןופ

 -עדַאלַאב ןוא קסעטַארג ,עינָאריא ןופ שימעג ןלעדייא םעד ןגָאמרַאפ

 ,גנומיטש

 זיא סע !עדַאלַאב עשינָאריא ןימ םעד ןופ וויטָאמ רעד זיא סָאװ

 טייקנדנובעג ןוא עביל עקידנעגניװצַאב ַא ,טפַאשקנעב ַא ,ורמוא ןַא ןַארַאפ

 ןײגקעװַא רעייז ךָאנ !טיוט ןכָאנ וליפא ףיוא טינ טרעה סָאװ ,ןבעל ַא טימ

 רעשירעגנַאמ רעד ןיא ףיוא עטיוט יד ןטיה טלעװ רעשידרע רעד ןופ

 ןופ העש רעד ףיוא קידנטרַאװ ,ןטּפַאשנדיל ערעייז ױזַא טינ עדַאלַאב

 רעד ןופ חסונ רעד זיא סָאד -- רעגַאב-סעביל רעדָא ,טפַאשנכער ,המקנ

 -סנבעל רעייז ףיוא ייז ןטיה ןרעגנַאמ ייב --- ,עדַאלַאב רענײמעגלַא
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 עכעלשטנעמ יד ,גרָאז ,טיקיטומטוג ,טייקידװעדערַאב רעייז ,רעטקַארַאכ

 ,ןבעל םייב טלייטעגסיוא ייז טָאה סָאװ ,טייקשיפיט

 עיצנַאטס רעד ףיוא, סרעגנַאמ ןופ ןזרעפ עכעלטע ןענייז טָא

 :"יימָאלָאק

 ,טסרעה וד ,לדנייש : עדייז רעד טגַאז

 -- ןענערב ןגיוא ענייז ןוא

 ,טסַאג וצ טמוק לקינייא רעזדנוא

 ?ןענעקרעד םיא רימ ןלעװ יױזַא יו

 טגיוועג גיוו ןייז טָאה הוח ןעוו לייוו
 ןגעלעג עדייב ןיוש רימ ןענייז
 טניוו ןרעטנוא ,ןזָארג יד רעטנוא
 .ןגערב יד ןופ טייז רענעי ףיוא

 ויטַאמַאקַאל ַַא טיירש'ס .ןגייווש ייֵז

 יו ןעמוק רע טעװ יצ ? רע טמוק יצ,

 טנעה ערַאד סעבָאב רעד ןיא ןוא

 .ןעמולב לטניב סָאד טרעטיצ

 ,טנעה יד ןיא ןעמולב טימ ,עבָאב-עדייז עקידנעלכיימש ,עקידנרעטיצ

 סייה ױזַא ןבָאה ייז סָאװ ,לקינייא טנַאקַאבמוא ןַא ןסירגַאב ןעמוק סָאװ

 ןוא !ןטלַאטשעגיעדַאלַאב עשמלוע יד ןופ ייז ןענייז שרעדנַא יו -- ,ביל

 עבָאב עטיוט ןיימ,, ןיא ךיוא .םערָאפ-עדַאלַאב יד דיל סָאד ףיוא טיה ךַאד

 םעד רָאלק רעייז רימ ןליפ "דָארב שימעב ןיא רבק ריא ןופ טפיולטנַא

 .חסונ-עדַאלַאב

 ףרַאש טמעטָא רעדיילק עריא ןופ

 .געוו ןופ טניוו רעטלַאק ,רעסַאנ ַא

 .ןעבָאב רעד ןגעוו רעטכיד רעד טלייצרעד
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 סָאװ ,ךיז ןסיוורעד רימ ןעוו ,טייגרַאפ קערש ןוא רעדיוש רעד רעבָא

 :טלייצרעד רעטכיד רעד .ור רעקיביײא ןופ יז טקעװ ךעלטנגייא

 ,רימ רעביא קירעיורט טרעטיצ יז

 : טנַאה רעדימ ַא טימ ךימ טעלג ןוא

 דרע יד דמערפ רימ ,לקינייא ,זיא'ס,,

 .ידנַאל שימעב ןיא ,גיל ךיא ּווװ ,טרָאד

 ,שטייט'ס ,ןבעל-עבָאב ,שטייט'ס,, :ןיוטש ךיא

 ,דמערפ ןייז תמ ַא דרע יד ןעק יו

 םורַא ביל םיא טמענ סָאװ ,דרע יד

 יו דמעה סָאד ףוג סעד יו רעגייטש ַא

 ,דניק ,םיתוטש טסלּפַאלּפ, ; טלכיימש יִז

 ,קירוצ טיצ יִז ,דרע ענעגייא יד

 ,דרע ענעי רָאנ זיא ןגייא ןוא
 ."גיוו ןייד ְךיִז סעדיוהעג טָאה'ס ּווװו

 סָאד טינ ,"רעייג רעטייו, רעד טינ ,"טפור טלעװ ענעי , יד טינ

 רעד טינ ,םערוטש-יינש ןופ "ןייש רעסייוו רעד,, טינ ,"טכיל-עשזדנַאלב ,

 םייה ןופ תונורכז עסיז יד ,טפור ןבעל סָאד --- ,טכַאנ-ןטימ ןופ ןועגש

 .ור רעייז ןופ עטיוט יד ןקעוו החּפשמ ןוא

 רעשיטילַאּכ ףיוא טיובעג ,עינָאריא ךיוא טגָאמרַאפ עדַאלַאב יד

 : עילַאוטקַא

 : קידנלייצרעד טכַאל עבַאב יד

 ּפָא ךימ טלעטש ןטכענ טָא;

 : רַאדנַאשז רעשיכעשט רעגנוי ַא

 -- סַאּפ ןטימ עזיוו יד ,תמ ,זייוו ---

 ."רַאנ םעד טָא וצ טינ וטסגַָאז סָאװ

 ַא ןוא רוטלוק-סקלַאפ ַא ןופ חוכ םעד רימ ןעעז לָאמ ַא רעדיװ

 ןלעודיווידניא ןופ ןפַאש םעניא טקריו סָאװ ,עיצידַארט רעשירַאטסיה

21 



 טייקכעלקריוו עשיטעַאּפ יד קידנטלַאטשעגרעביא ,קידנעיוברעביא ,רעטכיד

 | .חסונ ןוא טסייג םענעגייא ריא ןיא

 ִּא

 -עגניירַא טָאה ןעמרַָאפ עשיטעַאּפ עיינ טימ ןריטנעמירעּפסקע סָאד

 סָאװ ,םערָאפ-עדַאלַאב ַא גנוטכיד רעשידיי רענרעדַאמ רעד ןיא טכַארב

 ןייא טלפכ ןוא טמענ רַאנ ,םינמיס עלעמרָאפ עריא ןופ בור סָאד טנקייל

 ןופ גנובעלרעביא ןַא זיא רעדיוש ,טסגנַא .רעדיוש -- ןריא טנעמעלע

 יד ,ןכעלמייהמוא ןוא קסעטָארג ןופ ליפעג סָאד רַאנ .ןשטנעמ םענרעדָאמ

 -תועט , ַא ןופ ,סיורד ןופ טינ ןשטנעמ םוצ טמוק גנומיטש-רעדיוש

 ַא ןופ ,ךיז ןיא ןופ רָאנ (רעגנַאמ קיציא) "טכיל-עשזדנַאלב , ַא "טכיל

 ענייז עלַא ןיא טָאה ןײטשטַאלג בקעי .טײקטנַאּפשעג-המשנ רענעגנּוװצַאב

 -עדַאלַאב ןימ םעיינ ַא טימ טריטנעמירעּפסקע ךיוא ןווּורּפ עשירָאטַאװַאנ

 ,"ימ רעצנַאג ןיימ ןופ,, ,1926) "ווירב רעטלגיזרַאפ ַא,, דיל סָאד .קורדסיוא

 -עלרעביא-טסגנַא ןוא -רעדיוש עלופ יד טרירטנעצנַאק טגָאמרַאפ (249 'ז

 :טלעװ:עדַאלַאב רעד ןופ עלַא ןענייז ןטיזיווקער ןוא ןטלַאטשעג יד .גנוב

 סָאװ ,לדיימ סָאד .ווירב רעטלגיזרַאפ רעד ןוא רעגערטווירב רעטיוט רעד

 טימ , ,ווירב םעד ןעמענּפָא רעגעלעג ריא ןופ ּפָארַא טכַאנ ןטימ ןיא טייג

 ,עדַאלַאב רעד ןיא דימת יװ זיא ,טייצ יד ."טנַאה רעקידנגייוװש ַא

 -רעייפ ועליטש טימ טשימעג טסגנַא ןופ זיא גנומיטש יד .טכַאנ עטעּפש

 וצ טעּפש לָאמ עלַא טמוק בוט-םוי רעד, :גנוטרַאװרעד ןוא טייקכעל

 יד זיא טכירעגמוא ."טרָאװעג טסיזמוא טינ טרָאפ רעבָא ,זיוה ןיא ריא

 ליזיימ סָאד יו טלייצרעד רעטכיד רעד ּווװ ,עדַאלַאב רעד ןופ גנודנעוו

 ווירב ןטלגיזרַאֿפ םעד לייוו ַַא יױזַא טלַאה
= 

 .ויכרַא-ןטיוט ריא ןיא טנפעעג-טינ םיא טגייל ןוא

 יד ןליטשנייא סָאד ,גנוקלורַאב עקיסעמעדַאלַאב יד טמוק ףוס עמַאס םוצ

 "גּוורַאפ רעמ ךָאנ רעבָא זדנוא טכַאמ סָאװ ,גנומיטש עטרעדורעגפיוא

 טינ טדניװשרַאפ יז ,"רעכיילב ,רעכיילב ,, טינ טרעװ לדיימ סָאד :טרעד

 ,טרעקרַאפ ,טריפמוירט טינ טָאה טיוט רעד ,טכַאנ ןיא
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 סיוא טשעל ,טעב ןיא קירוצ ְךיִז טגייל יִז

 .טכיל ענעסקַאװ סָאד

 .טכיזעג ןייז ףיוא קערש ןַא רעטצניפ רעד ןיא טקוק ןוא

 זיא טלייצרעד טרעוו סע סָאװ :טינרָאג טקידנערַאפ םערָאפ-עדַאלַאב יד

 רעביא זדנוא טזָאל עדַאלַאב יד .שינעעשעג עקילַאמנייא ןייק טינ םינּפ ַא

 סָאד טכיזעג סנעמעוו ףיוא טינ וליפא ןסייוו רימ :טייקרַאלקמוא ןיא

 ןופ ,רעגערטווירב םענופ ,ןטבילעג ריא ןופ טכיזעג ןפיוא ;טקוק לדיימ

 גנולעטשנייא רעד טיול ;ןטבילעג-סנצרַאה ריא ןופ סע זיא אמתסמ ? טוט

 ןשטנעמ ןיא "טכיל-עשזדנַאלב , סָאד ןיא עדַאלַאב-רעדוש רעד ןופ

 ,טכיל-המשנ סָאד ,טכיל עתמא סָאד יו טקנוּפ ;םיא ןופ ןסיורד ןיא טינ

 ןשטנעמ ןיא זיא

 יז ,טלעו עתמא ןייז זיא ןשטנעמ םענופ טלעװ עטכַארטעגסיוא יד

 "הליפת ַא; דיל סנײטשטַאלג ןיא .רעקערשּפָא ןייז ןוא לאוג ןייז זיא

 : רעטכיד רעד ןיוש טגָאז (290 יז ,"ימ רעצנַאג ןיימ ןופ , ,1926)

 ,ךימ יא טסַאה וד
 ,ךימ ּפָא טלגיּפש סָאװ ,לרעסַאװ סָאד יא

 -- טכַארטעגסיוא
 .טכַאנ-לּפענ ַא ןיא

 .טקישעגּפָארַא טלעוו רעד ףיוא ךימ וטסָאה (זָאלבנפייז ַא

 ,סעװָאטַאק ןוא קזוח ןכעלטעג ןופ קנופ ַא טגָאמרַאפ רעטכיד רעד ךיוא

 ,יימ רעצנַאג ןיימ ןופ , ,1929) "חבש , ."סַאּפש ןייז ןופ ליוק עקידנעילג ַא

 סָאד ןרעה רימ ,ףַאשַאב רעצנַאג רעד זיא שינעטכַארטסיױא ןַא .(320 יז

 : רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר ןופ ליומ ןכרוד

 ? טלעוו יד ןעד זיא סָאװ

 .שינעדנעלברַאפ ַא ,שינעדליבנייא ןַא

 .טייקיאייברַאפ עקידעגר ַא
 .טייקיאייז-טשינ עטכַארטעגסיױא ןַא
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 סָאװ ,סהמיא יד רעבָא ,שינעדליבנייא ןַא ןייז ךיז ןעק טלעװ יד

 זיא ,קינייועניא ןופ טלעווק סָאװ ,רעדיױש רעד ,ןשטנעמ םעד ןלַאפַאב

 !תמא זיא רע ,שינעטכודסיוא ןייק טינ

 ןײטשטַאלג עכלעוו טימ ,"רעמיצ-רעדניק ןופ ,, רעדיל עירעס רעד ןיא

 ןיא עגר ןייא רע טרעדליש ,"ןשטייט-שידיי, ךוב ןייז ןביוהעגנָא טָאה

 המיא ױזַא יו ןוא ,רעקירָאי-ןציירד ַא ןופ טלעװ רעטרעביוצרַאפ רעד

 .שינמייהעג עסיז ןוא קערש טדניבַאפ

 ןכַאװַאב יז טעוװו רעוװ ןוא ןײלַא זיא יז

 1 ףלָאװ רעקיליװטרַאצ רעד ןעמוק טעוװ סע ןעוו

 קירָאה זיא ףלָאװ רעדליװטרַאצ רעד

 .ןגילפ ענירג ןענייז ןגיוא ענייז ןוא

 ,ףלָאװ רעטכעלשטוג ַאזַא זיא רע

 ,ףלָאװ רעלופמייהעג רעמערַאװ ַאזַא

 ןפַאשַאב וצ טכוזעג טָאה רעטכיד רענרעדָאמ ַא יו ןײטשטַאלג סָאװ

 "טרַאצ , ןופ גנוטפעהַאב יד ,תוריתס ןופ גנורַאּפּפױנוצ יד זיא ,דיל ןייז ןיא

 ןוא "טנעָאנ, ,"טכעלש , ןוא "טוג , ,"דסח,, ןוא "ףָארטש, ,"דליוו,, ןוא

 ,"רעדליװ-טרַאצ , ,"רעטכעלש-טוג , ַא זיא ףלָאװ רעד רָאנ טינ ."טייוו,

 עצנַאג סָאד ."דסח:-ףָארטש , ַא זיא זדנוא וצ טמוק סָאװ ,דָאנעג סטַאג ךיוא

 .זַא שינעגרַאברַאפ רעטספיט רעד ןיא ןענייז עלַא רימ ,סרעזדנוא ןבעל

 .גנולייטנייא עלענַאיצנעװנַאק ַא זיא "ןיינ , ןוא "ַאי,, ףיוא גנולייטנייא יד

 ףיוא ןבעל-המשנ סנשטנעמ םעד ןוא טלעוו יד ןעז וצ טכוז רעטכיד רעד

 ןוא "ףָארטש  ,"דליוו, ןוא "טרַאצ, ,"ןיינ, ןוא "ָאי, ןופ טייז רענעי

 יד ,טלעוו:המשנ רעזדנוא ןופ תישארב-ברע ןימ ַא וצ טמוק רע ."דסח;

 .טלעוו-ליפעג רעזדנוא ןופ עלעקניוו ןייא ףיוא טקעד עדַאלַאב-רעדיוש

 ִצ

 -סנבעל ןופ ןטנעמָאמ קידנעמענפיוא ,ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןצנַאג ןיא

 עמעָאּפ ןייז ןײטשטַאלג בקעי טיוב ,םזילַאער -- הביבס ןוא רעגייטש

 -קסעטָארג סָאד לייוו ,עדַאלַאב-"רעגייטש ןימ ַא זיא סע ."קיימ --- יניש,
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 -קעלָאק ןיא ,רעגייטש-סנבעל ןיא טקעטש גנוייװצעצ יד ,עכעלביילגמוא

 ,גנוי-רעכערברַאפ ןשידיי ַא ןופ עטכישעג יד זיא'ס .ןבעל ַא ןופ חסונ ןוויט

 ייב דייס-טסיא רעמערָא רעקרָאי-ינ רעד ףיוא ןסקַאװעגסױא זיא סָאװ

 טשרעהעג רע טָאה ןסַאג ףלעווצ ןופ הכולמ ןייז ןיא ; עמַאמ-עטַאט עמורפ

 רעמורפ ןייז תעב ,"רעלעפַאב ןוא ךלמ, ַא ןעוועג זיא רע ;טגיניקעג ןוא

 ַא ןופ רעדניק טימ טלענקעג ןגיוא עדנילב-בלַאה טימ טָאה עטַאט

 ןענייז ,ןורא םענעזדנָארב ַא ןיא טפָאלש רע זַא ,טציא .ב"א רפס ןטסטעפרַאפ

 .ןפָא ,ןסירעגפיוא ןבעל ןייז ןופ תוריתס עקסעטַארג יד

 רעטיבעג ןוא ךלמ רעד ,רעטיה רעד ןוא קערש יד

 קָאלב עצנַאג ףלעווצ סםורַא ןופ

 .טפָאלש ןוא טעוװעטנַארפעגסיוא טגיל

 ,תוכז ַא ךָאנ םיא טרעמַאי לטייש סעמַאמ רעד

 עמַאמ-עטַאט עטלַא טָאה רע
 ,טסַאל וצ ןשטנעמ ןלַאפ ןזָאלעג טינ

 טמעשרַאפ זיא דרָאב סנטַאט םעד רעבָא
 .ןרָאי ערעטלע יד ףיוא

 רעד ןופ טינ חסונ םעד ןעמונעגפיוא "קיימ-יניש , ןיא טָאה ןײטשטַאלג

 .עדַאלַאב-סקלָאפ רענַאקירעמַא רעד ןופ רָאנ ,רעשלעּפַאריײא

 ךס ןייק טינ טָאה יז שטַאכ -- עדַאלַאב-רעגייטש רענַאקירעמַא יד

 עדַאלַאב יד .םערָאפ עשיטסירעטקַארַאכ ַא ךָאד טגָאמרַאפ ,ןרעטסומ

 סױרַא טערט סָאװ ,דלעה:עדַאװַארב ןלענָאיצנעװנַאק-טינ םעד טגניזַאב

 ןוא הרובג סױרַא טזייו ןוא הביבס רעגנע ,רעטמיוצעגנייא רעד ןגעק

 ;טיײקכעלצעזעגמוא טימ טרָאּפעג רעבָא טייג עדַאװַארב ןייז .טייקסיורג

 ,טייקשירעכערברַאפ ןופ ייס ןטנעמעלע ןגָאמרַאפ רעטקַארַאכ ןוא ןבעל ןייז

 ןוא רעדיוש יו טקנוּפ ,ץייר רעשיטנַאמָאר ,עביל ;טייקדלימ ןופ ייס

 ,.רעשיגַארט ,רעקידגנילצולּפ ַא זיא ףוס ןייז :טרָאּפעג ןעייג ,תוירזכא

 ןופ טלװעַאב ןעװעג זיא רע :תוכז ַא עדַאלַאב יד טניפעג דלעה ןפיוא

 טגָאמרַאפ טָאה ןבעל ןייז ,טבילעג סייה ןוא ךעלרע טָאה רע ,ןבעל

 וצ טמוק ןענײטשטַאלג ייב עדַאלַאב-רעגייטש רעשידיי רעד ןיא !גנוגַאװ
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 עמַאמ-עטַאט ןגעוו טגרָאזעג טָאה רע ,םאו כא דובכ :תוכז ַא ךָאנ וצ םעד

 !רעטלע רעד ףיוא

 טייקידתוריתס יד זיא ,שיטַאמַארד-שירעלטסניק טקריו סע סָאװ

 יד ןוא ביוט יד ןבעל לָאז ץרַאה ךעלשטנעמ ןייא ןיא סָאװ ,ןבעל ןייז ןופ

 -עג יד רעטנוא טכיירטש עדַאלַאב-רעגייטש רעד ןופ חסונ רעד .גנַאלש

 ירטעג ןוא קידלושמוא ,ןייש ,רעטבילעגיסנצרַאה רעד ןופ טלַאטש

 .ףוס ןזיב

 ,רעּפרעק רעניד ַאזַא טגָאמרַאֿפ טומ לפיוו

 ,ןפיל ענעסַאלשרַאֿפ ןיא טפַארק לפיוו

 סיפ עצלַאטש ןיא תונשקע לפיוו

 ןגייווש ,ןגייווש ,ןגייווש ןעמוק וצ

 .ּפַאק ןקידנגיווש סעד סנּפַאקוצ

 ! ןורא סםענעזדנַארב םוצ וצ יִז טזָאל

 ןבעל ןקידנעילג ריא ףיוא ,ָא

 ,ןַאמלדייא רעד ןעוועג רע זיא

 ...רעטיר רעקידנטייר רעד |

 -טנַאּפשעג המשנ עשידיי ענעגייא ןַא דלעה ןיא טניפעג ןײטשטַאלג

 -סיוא לָאז םייה רעשידיי רעמורפ רעבלעז רעד ןיא .טײקלּפַאט ןוא טייק

 ןסקַאװסױרַא לָאז הארי ןופ זַא ,טייקדמערפ עשידיי קיטש אזא ןסקַאװ

 | ,האמוט

296 

 ,רעטכיילשטנעב עטרעװַאשזרַאפ סעמַאמ רעד

 ,זיוה ןיא תבש רעמערַא רעד

 ,טנעוו עטכייפ יד

 ,לטייש סעמַאמ רעד ןוא דרַאב סנטַאט םעד

 ךַאד ןייא רעטנוא זַא ,טסּוװעג ןעד ייֵז ןבָאה

 ,גיניק א טניֹוװ

 ,טלַאװעג ןוא טלַאשעג ,טגיניק ןוא טגיניק סָאװ
 .טנַאה סאנוש ןופ ןלַאֿפעג זיא רע זיב



 ןזיװעגסױרַא טָאה עדַאלַאב-רעגיטש רעד ןופ חסונ רעשיּפיט רעד

 ןעגְניזַאב ַא ,טייקכעלרעייפ ַא ןַארַאפ .דלעה-עדַאװַארב םוצ ץרא-ךרד

 ןוא סיוא טפיוק טיוט רעד .גנובעגרַאפ ַא ךיוא ןַארַאפ ,ןעניורק ַא ןוא

 ,טיגרַאפ
 סנשטנעמ ַא ןופ רעדנּוװ םעד זיא ,טגניזַאב עדַאלַאב-רעגייטש יד סָאװ

 :ןטלעטשעגנייא ןגעק הדירמ יד ,דנעו ןוא רעק םענעגייא םעד ,ןבעל

 ,טייקסיורג-המשנ ַא וליפא ןַארַאפ זיא הכולמ רעד ןופ טייקניילק רעד ןיא

 : רעטכיד רעד טגערפ טרַא ןייא ןיא

 ן הכולמ ןייַז טמולחעגסיוא רע טָאה יױזַא יו

 ! טקיטלעוועג רע טָאה ױזַא יו

 ! טשרעהעג ױזַא יו
 ,טקינעטרעטנוארַאפ רע טָאה ױזַא יװ

 ! טכַאירַאפ ױזַא יו

 ןעמולחסיואק ןעק רע סָאװ ,ךיוא זיא דלעה-עדַאלַאב ןופ חבש םוצ

 וצ וצ טמוק סָאװ ,טנעמָאמ רעשיטנַאמָאר-שיריל רעד זיא סָאד .י"הכולמ ַא

 עדַאלַאב-רעגייטש יד .ןבעל ןריולרַאפ ַא ןופ גנומיטש-טסעטַארּפ רעד

 ,גנוטכיד עלַאיצַאס םעד ךרוד טרעוו

 ,עינָאריא ןופ ןָאט רעד וצ ךָאנ טמוק חסוניעדַאלַאב סנײטשטַאלג ןיא

 ַא ,סייו רעװ ,ךיוא ;רענעטלַאהעגנייא ןַא ,רעטליטשעגנייא ןַא רעבָא

 .ןבעל שידיי טרימרָאפעד ןוא בורח קיטש ַא ףיוא רערט עליטש

 עטבערגרַאֿפ ןוא רעגערט-רעסַאװ עמורפ יד ,תובא יד
 ,םיבצק עקיטכרַאּפסטַאג = |

 .טייז רענעי ןופ סנימלע-תיב יד ףיוא ןבילברַאפ ןענייז

 ,טימעג טינ ךיז ייז ןבָאה

 קידהבחרהב טָאה ןגיוא עטיור יד טימ עטַאט רעד ןעוו

 -- גנַאזעג ןייז טימ זיוה ןיא תולד סעד טצעזַאב

 .רעשט ַא -- אסכ ןוא לביעט ַא -- ןחלוש ,יוא

 -שטנעמ טלָאמ יז ,רעטקַארַאכ ןייק טינ טרעדליש עדַאלַאב עשיּפיט יד

 טגָאמרַאפ עדַאלַאב-רעגייטש יד ;המקנ טימ לופ זיא יז ,ןטפַאשגדייל עכעל
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 ביוא .הביבס ךיוא טלָאמ יז ,רעטקַארַאכ ןופ גנורעדליש ייס ,גנובעגרַאפ ייס

 ןטינשעגרעטנוא זיא ,תובא-תוכז ןייק טינ טגָאמרַאפ ןבעל עשידיי סָאד

 -כעלקריוו עלַאיצָאס יד ךיוא רעבָא זיא ,ןעלצרָאװ ןָא טקַאהעגרעטנוא ןוא

 ןוא עקידנקירדרעד ַא ,עיױרג ַא ,טזיוו רעטכיד רעד יװ ,םורַא טייק

 : עניימעג ַא

 ,רעסַאװ עקיטיוק סָאד ןדיינש ןפישּפעלש ערעווש

 רעכעד יד טעשזַאסרַאֿפ ךיור רעקידנעקניטש

 .טלעוו לציּפ סעד ןופ רעזייה יד ףיוא

 ךיירגיניק ןייז ןופ םולח םעד ךָאד רע טָאה ךַאד םעד ףיוא ,ָאד
 !ןעזרעד

 ַאזַא ןופ "םולח-תועט , םעד ,םולח ןקיטעמוא םעד טגניזַאב עדַאלַאב יד

 ! ךיירגינעק רענדָאמ ןוא רעטכַארטעגסיוא

 ִצ

 -ןברוח-ךָאנ יד ןפַאשעג טָאה עדַאלַאב רעשידיי ַא ןופ םערָאפ עיינ ַא

 ליפ ױזַא ןעוועג טינ זיא הפוקת רעכעלשטנעמ םוש ןייק ןיא ,רוטַארעטיל

 טנעקעג רעטכיד רעשידיי רעד טָאה יו .םוקמוא ןוא רעדיוש ,טײקמַאזיורג

 ? הפוקת רענעי ןופ טייקכעלקריוו יד ןעמענפיוא

 טגנערב סָאװ ,עדַאלַאביןברוח רעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק ןפוא ןייא

 ,טסיירט ןופ טנעמָאמ םעד רוטקורטס:עדַאלַאב רעד ןיא טכירעגמוא סױרַא

 ,טסיירט רעכעלשטנעמ רעקידנלייה ןופ

 שובייל קחצי יו קיוויל .ה טרעדליש "ץרּפ להוא , דיל םעד ןיא

 ,עשרַאװ רעשידיי רעד רעביא רעטרעיורטרַאפ ַא םורַא טרעדנַאװ ץרּפ

 ןופ רענייוװַאב רעד טרעוו ץרּפ .ןדיי ןָא טָאטש ַא רעבָא טציא זיא סַאװ

 עדַאלַאב רעד ןיא טרעוו םוקמוא ןופ םזיגַארט רעד .ענעמוקעגמוא יד

 טנייוװַאב סָאװ ,רענייא שטָאכ ןַארַאפ זיא סע סָאװ ,םעד ךרוד טרעדלימעג

 יד זיא דיל םענופ ןרעק-עדַאלַאב רעד .ענעמוקעגמוא יד טגָאלקַאב ןוא

 קירוצ ךיז טזָאל ןוא להוא ןייז ןופ סױרַא טייג סָאװ ,ןצרּפ ןופ טלַאטשעג
 יד ןופ ךיז ןרעקמוא סָאד) .טבעלעג לָאמ ַא טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןיא
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 "יורג .סָאד .(ויטָאמ-עדַאלַאב רעטּפַא ןַא זיא עקידעבעל יד ןשיװצ עטיוט

 רָאנ ,טיױט ןיוש ןענייז עקידעבעל יד סָאװ רָאנ טינ ,רעבָא זיא עמַאז

 יד ןעגנערב לָאמ וצ ןָא ןוא רעניײװַאב ןָא ןעמוקעג זיא טוט רעייז סָאװ

 יד ןופ טױט ןפיוא ןגָאלק סרעטכיד םעד .לארשי רֿבק וצ ענעמוקעגמוא

 ,טנעמָאמ רעקידנזיילסיוא רעד זיא ןדיי עטכַארבעגמוא ןוא עטזַאגרַאפ

 טוװורּפעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ עיצידַארט רעד ןיא סיוכרוד זיא סע

 ןעמרָאפ ײלרעלַא ךרוד רעצ ןדעי ןוא טיױנ עכעלשטנעמ עדעי ןרעדניל

 | ,טײקטנעָאנ ןוא עביל ,גרָאז ןופ

 סָאװ ,דיל סקיווייל ןיא טרזחעגרעביא ךיוא ןרעוװ ןוויטָאמ עבלעז יד
 ןוא עשטָאילק ןייז טימ קידנרָאפ ,םירפס-רכומ עלעדנעמ יו טלייצרעד
 סָאװ ,לטעטש ןופ ןברוח טםעד גנולצולּפ טעזרעד ,קסנַאצבַאק ןייק עלעגעוו

 רעשידיי רעד ןופ עדייז רעד טרעוװ ַאד ךיוא .טרעדלישעג לָאמ ַא טָאה רע

 רעסיורג רעד ,רעּפָארטש ןוא רעגָאז-רסומ רעקילָאמַא רעד ,רוטַארעטיל

 -רעבייא רעד טמוק ןקינשטַאבַאט .א ייב ."ַאטשינ, ןקידארומ ןופ ןנוקמ

 רעדנַא ןַא ןיא .ַאטעג ןופ רעדניק יד טימ ןליּפש ךיז ּפָארַא ןײלַא רעטש

 | .רזג םעד ןענײװַאב קילַאיב ןמחנ-םייח טמוק דיל

 ,(1956) "טכיל , עמעָאּפ סעדַארג םייח ךות ןיא זיא עדַאלַאב-ןברוח ַא

 ךיז טזייוו סָאװ ,טסיירט ןופ רעגנערב םענופ טלַאטשעג יד טגָאמרַאפ סע

 ַא סָאד זיא עמעָאּפ סעדַארג ןיא .ןייּפ ןופ העש רעד ןיא ןשטנעמ םוצ

 הע תעב גירק ןופ רעייפ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,יורפ עגנוי

 ןוא טייוו זיא רע ןעוו טציא .דמערפ רעד ןיא ןרעדנַאװ קעװַא זיא ןײלַא

 רעד זיא סָאד .טיונ ןופ העש רעד ןיא םיא וצ ךיז יז טזייוו ,טלגָאװרַאפ

 ,ןלייה םיא טמוק יורפ עגנוי ןייז ;עדַאלַאב רעד ןופ רעגייטש רעשידיי

 רעשמלוע רעד ןופ רעגיטש רעד יו טינ ןוא ,ןצישַאב ,ןטסיירט

 .םוקמוא ןופ דנַאר םוצ ןעמענ ןוא ןעינַאמ םיא --- עדַאלַאב

 קיגַארט יד :וויטַאמטיײצ ןשיטעָאּפ םעיינ ַא טגָאמרַאפ עדַאלַאב יד

 ןוא ןביולג סקלָאפ ןייז ןופ ןרָאװעג טדמערפרַאפ זיא סָאװ ,רוד םענופ

 ןוא הטרח ,דלוש ןופ וויטָאמ רעד טקריו קיטייצכיילג ;עיצידַארט

 ;ביײהנָא םייב ךיילג ךרוד ךיז טגָאלש וויטָאמדלוש רעד .רעױדַאב

 ,טכיל יז טלָאװו טשטנעבעג ןטַאט ריא ייב םייה רעד ןיא
 ; ןעמורפ סעד ןטַאט ריא ייב םייה רעד ןיא
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 טכירעגמוא יז בָאה ןוא ךיא ןיב ןעמוקעג

 .ןעמונעג תבש ַא ןָא טלעוו ַא ןיא

 ,טנערבעג ןטייז ריפ עלַא ןופ טָאה טלעוו ןיימ

 ...ןזָאלרַאֿפ רעייפ ןיא יִז בָאה ךיא

 טגנערב ןוא רעייפ ןופ טציא טמוק יז רעבָא ,ןזָאלרַאפ יז טָאה רע

 סנטָאש יד .ןעמונעגוצ ריא ןופ טָאה רע סָאװ ,תבש ריא ןופ טכיל יד םיא

 רעגניפ עריא ,דלימ זיא רירַאב ריא !סנטַאש-טכיל ןרעוװ טנעוו יד ףיוא

 רעד ןיא טרעביפ רעקנַארק רעד ןעו טעשעג ץלַא סָאד !טכיל ןענייז

 ,רעטזַאלרַאװרַאפ ַא ,רענעסעגרַאפ ַא ,דמערפ

0 

 ,דמערפ רעד ןיא בוטש רערעטצניפ ַא ןיא ליד ןפיוא

 ,ןגיוא יד רעבירַא רימ ןייש ַא טייג

 דמעה רעקינבל ןיא טבעווש יז יװ ,עֶז ךיא

 .ןגיובעגסיוא טנעה יד ןיא טכיל ייווצ טימ

 ךלַאג סָאד יװ טרַאצ ,ןייש-למעלפ סָאד זיא ןייר ןוא

 .ןלעה טמענ חרזמ ןיא ןעוו ,צייוו םעד ןופ

 טלַאװ יִז יװ ,םורַא רעמיצ ןיא ְךיִז טקוק יִז

 .ןןלעטשוצפיוא טכיל יד ּוװ טכוזעג

 ,טעב ןייק טינ ,שיט ןייק ַאטינ זיא בוטש ןיא רַאנ

 ,ןקנַארק ןרַאפ טסיירט ןייק ךיוא ַאטינ ןוא |

 ,טעֶז ןוא רעטפמַארקרַאפ ַא ליד ןפיוא טגיל סָאװ

 .ןעקנַאצ עריא טנעה יד ןיא טכיל יד יו

 ,טנַאװ רעד ףיוא סיוא ןרעטיצ סנטַאש-טכיל יד

 רעגנירג ַַא לגילפ ַא .רעטצניפ טרעוו'ס

 ,טנַאה ריא -- םינּפ ןיימ ףיוא ּפַארַא ךיז דלימ טזָאל

 .רעגניפ עריא טציא ןענייז טכיל ןוא

 (99 יז ,1951 רַאונַאי ,"ביײלקּפַא ,)



 -םערָאפ ןוא עשירָאטער ייר ַא טגָאמרַאפ עמעָאּפ סעדַארג םייח

 : עדַאלַאב רעשמלוע רעד ןיא ןעוועג ךעלגעמ טינרַאג ןענייז סָאװ ,ןטנעמָאמ
 ןופ תוכייש עמיטניא ,עטנעָאנ יד ,טנעמעלע-"ךיא , רעד סָאד זיא םדוק

 רעשיּפיט רעד ןיא .עדַאלַאב רעד ןופ רעלייצרעד ןטימ שינעעשעג רעד

 רעד ןופ ןסיורד ןופ ןצנַאג ןיא ןייטש רעלייצרעד רעד .זומ עדַאלַאב

 ןוא דלוש ןופ טנעמעלע רעד סָאד זיא רעטייוו .גנולדנַאה רעשיטַאמַארד

 םוש ןייק רַאפ קידלוש-טינ ךיז טליפ עדַאלַאב עשמלוע יד ;ןרעױדַאב

 דימת זיא טנעמָאמ-רעדיוש ןוא -ליורג רעד ,טרעקרַאפ : .טײקמַאזיורג

 ןייר רעד טמוק ףוס םוצ .בעװעג-עדַאלַאב ןצנַאג םעד ןיא טבעװעגנײרַא

 ןעוו ,ןדירפ ןופ טלעוו ַא ףיוא גַאזנַא ןַא ,טכיל-תבש ןופ ויטַאמ רעשידיי

 ןעוו טייקידהחּפשמ ןוא םייה ןופ רכז ַא ,גנונַאמרעד ַא ,טנערב המחלמ יד

 ןשידיי ַא ייב יװ רימ ןעעז לָאמ ַא רעדיוו .טלגָאװרַאפ זיא שטנעמ רעד

 םערָאפ עשירעטכיד עלעודיווידניא ןַא טקיטלַאטשעגרעביא טרעוװ רעטכיד

 ךיז טדניב סע .חסונ רעשיטעָאּפ רעקיטרַאנגיײא ןַא ךיז טמוקַאב סע ןוא

 -עניא , רענעפַאשעג יײנ ַא טימ חסונ-עדַארג םייח רעלעודיווידניא ןַא

 ,רעגיטש ןֿבלעז םעד סיוא טגלָאפ רעטכיד רעד ."םערַאֿפ רעטסקיניײװ

 םייב ןעגנַאגעגכרוד וויטַיוטניא ןייר ןענייז רעטכיד עשידיי עלַא טעמכ סָאװ

 .עדַאלַאב עשמלוע יד ןשידיירַאפ ןוא ןפַאשרעביא

 רעגייטש ןפיוא ,עדַאלַאב רעד ןיא טגָאמרַאפ קיסקעל סעדַארג םייח

 ; קידתוריתס ךות ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנודניבטרָאװ ,גנוטכיד רעיינ רעד ןוֿפ

 זיא ןעדַארג ייב .טלעוװליפעג רעזדנוא ןופ ןטייקכעלקריוו רָאנ ןענייז ייז

 רעד ףיוא ןרעטיצ סנטַאש-טכיל יד ,,) !פנטַאש-טכיל : רַאּפפיֹונוצ רעד סָאד

 ןוא וטסיב קידעבעל , :סקיוװייל יו ןימ ןבלעז םעד ןופ זיא'ס ("טנַאװ

 -ֿףָארטש : סנײטשטַאלג בקעי רעדָא (109 יז ,1 'ב "קרעוו עלַא,) י! טוט

 ;טַאג ייב ךיז טעב רעװַאלצַארב רעד ,דפח

 ,ןגָאלש טשינ ךימ וטסלַאז( סָאװ רַאֿפ

 ןעניולַאב ךעלסיב וצ צֹלַא טימ

 !דסה-ףָאוטש ןכעלדנעמוא ןייד ןופ

 ןרעלכיײּפש:-ףַארטש ןסיורג ןייד ןופ

 (176 *ז "ימ רעצנַאג ןיימ ןופ,)
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 ךיז ןיא ןגָארט וצ טייקכעלגעמ יד ,"דסח-ףַארטש , ,"סנטַאש-טכיל,

 רעד ןופ רעגייטש םוצ ןרעהעג ,ןעמַאזוצ טיוט ןוא ןבעל ןופ ןעמיוז םעד

 יד סָאװ ,קידרעוװקרעמ זיא סע .גנוטכיד רעשיטסימ רעכעלרעטלעלטימ

 ןעמונעגפיוא טייקידתוריתס עקיזָאד יד טָאה גנוטכיד עשידיי ענרעדַאמ

 ןופ הפוקת רעדעי .ןפוא םענעגייא ןוא ןקידנעטשבלעז ַא ףיוא סיוכרוד

 גוויז ןקידרעוװקרעמ םעד וצ ,סיוא טזייוו ,טגנערב רעדיוש ןוא גנורעדורעצ

 ;דמערפ ייז ןענייז םערָאפ-עדַאלַאב רעשמלוע רעד .תוריתס עכלעזַא ןופ

 יד ;עדַאלַאביץנַאט רעד רַאפ לעוטקעלעטניא ןוא טריניפַאר וצ ןענייז ייז

 .ןעמונעגפיוא רעבָא יז טָאה עדַאלַאב-ןברוח עשידיי

 א

 רעוועקצוס .א טכיירגרעד עדַאלַאב-ןברוח רעד ןיא גנודנעוו עיינ ַא

 -עגּפָא טרעוו סע .גנופַאש ןייז ןופ טנעמעלע ןַא יוװ ,סָאטימ ןצונַאב ךרוד

 רענליוו ןופ עלעפוע עשידיי סָאד .טרָא ןוא טייצ ןופ עירָאגעטַאק יד ןפָאש

 ,ךיז טקנירט עמַאמ יד תעב ,זייא עַירק רעד ףיא טמיווש סָאװ ,ָאטעג

 ,השמ דניק-ןפַאלקש ןטימ סנייא ,דיל סרעוועקצוס ןיא ,גנולצולּפ טרעוו

 רעײרפַאב רעד ןרָאװעג רעבָא זיא ( ןוא םוקמוא םוצ ןעמּוװשעג ךיוא זיא סָאװ

 .קלָאפ ןייז ןופ

 רעמַאזיורג ,עדַאלַאב סרעוועקצוס ןיא טרעדלישעג טרעוו עיצַאוטיס יד

 ,ליג םייב ןייטש ןביילב םירמ רעטכָאט ריא ןוא דבכוי .שמוח ןיא יוװ

 םוצ טקניז ָאטעג רענליוו ןופ רעטומ יד רעבָא ,טמעלקרַאפ ןוא קירעיורט

 ףיוא ךיז טגָארט דניק סָאד תעב ,יז ןקעדרַאפ סעילַאװכ יד ןּוא ,טנורגּפָא

 | ,זייא עירק ַא

 רעד רעדָא עדַאלַאב- ןברוח רעד ןופ סױרַא טנייש ןלַאּפ עלַא ןיא

 טנעמעלע רעד רעדַא ,טסיירט ןוא גנונעפַאה רעכעלביילגמוא ןופ טנעמעלע

 סע סָאװ ,טנעמעלע רעד טושּפ רָאג רעדָא ,טסיירט ןופ רעגנערב ןופ

 לָאמ סָאד .ענעמוקעגמוא יד שטָאכ טניײװַאב סָאװ ,רענייא ךיז טניפעג |

 רָאנ ,רָאלקלָאפ ןשידיי םעד ןיא יו ,איבנה והילא ןייק טינ ןיוש סע זיא

 טבילַאב זיא סָאװ ,טלעוו רעקיטייצטנייה רעד ןופ טלַאטשעג רעדנַא ןַא

 .קלָאפ םייב ןרָאװעג

 "ינוא יד יו ןעז ןעמ ןעק ןעגנוטכַארטַאב עטכַארבעג רעִירפ .יד ןופ
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 טימעג םעד קילדעװ ןרעוו טמערופעגסיוא טזומעג טָאה עדַאלַאב עלָאסרעװ

 ןבָאה סע .רעגייטש-סקלָאפ ןשידיי םעד ןופ תוגשה עשילַארַאמ יד ןוא

 -- ,הפוקת רעשירַאטסיה רעד ןופ ןעעדיא עקידנריפ יד טקריוועג ךיוא
 רעד -- ןברוח ןופ הפוקת רעד ןיא ןוא טסעטָארּפ ןלַאיצָאס ןופ וויטַאמ רעד
 זיא גנומערופ רעד ןיא .טכוזעג טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,טסיירט ןופ וויטָאמ

 רעטקַארַאכ רעלַאנַאיצַאנ רעד .סכעלנייועגרעסיוא םוש ןייק ָאטינ רַאג

 גנוטכיד רעד ףיוא לּפמעטש ַא טגײלעגפױרַא דימת טָאה רעקלעפ יד ןופ

 טָאה ,עדַאלַאב רעשמלוע רעד ךייש סָאװ .ללכב רוטַארעטיל רעד ףיוא ןוא

 טינ זיא סע זַא ,ליפעג סָאד טקינעּפשרעדיװ גנומיטש-טנורג ריא ןגעק
 סָאװ ,חוכ ןייא ךָאנ ןַארַאפ זיא טלעװ רעד ןיא זַא ,ןייד תילו ןיד תיל
 ,טלעוו ַא ןיא ןגיז טינ ןענעק תוחוכ ערעדנַא םוש ןייק זַא ןוא טקיטלעוועג

 .והובו והות ןופ טײרפַאב ףַאשַאב ריא ייב ךיז טָאה סָאװ

 עמעַאּפ-עדַאלַאב יד

 עלַאיצַאס יד ןענעכעררַאפ ןעמ זומ עדַאלַאב ּפיט ןרעדנוזַאב ַא יו

 "םוירָאטַאנַאס-רעוונעד ןופ עדַאלַאב יד, דיל סקיווייל .עמטַאּפ-עדַאלַאב

 ןוא טײקיטרַאנדײשרַאפ רעד טיול ייס ,םענרַאפ םעד טימ ייס טרעהעג
 .עדַאלַאב יו ,עמעַאּפ רענַאשז םעד וצ רעמ ןעלטימ עשיטעָאּפ ןופ טייקכייר

 טימ ,גנופַאש עשיטעַאּפ ערעגנעל ַא עמעַאּפ ַא זיא עיציניפעד רעד טיול
 .טײהנעגנַאגרַאפ-סקלַאפ ןופ קיטַאמעט ריא טמענ סָאװ ,םענרַאפ ןטיירב ַא

 .תונוישנ ,טומ ,טייקשידלעה ,טיירטש ןופ ןטנעמָאמ טגניזַאב עמעָאּפ יד

 ,גנומיטש-טנורג רעד טיול ייס ,עדַאלַאב ַא ךיוא רעבָא זיא עמעַאּפ סקיווייל

 .ליפעג ןטיול ייס
 -ידַארט םעד ןלָאמעג שרעדנַא טָאה קלָאפ ןדעי ייב רוטַארעטיל יד

 .רעטקַארַאכ ןייז ןיא תובוט תודימ ערעדנַא ןענופעג ןוא דלעה ןלענַאיצ

 רעד זַא ,עיצידַארט רעד טימ ןסירעגרעביא טָאה רוטַארעטיל ענרעדַָאמ יד

 רעד ןופ ןשטנעמ וצ טרעהעג ןבעל שיטַאמַארד לופ-תונויסנ ַא ןופ וויטַאמ

 עדַאלַאב , ןייז רַאפ דלעה םעד ןעמונעג קיווייל טָאה טָא .טײהנעגנַאגרַאפ

 אקווד רַאנ ,טײהנעגנַאגרַאפ סקלָאפ ןופ טינ "עירַאטַאנַאס-רעוונעד ןופ

 ןתנ דלעה םעד טַאה רַאװ ערענַאיצולָאװער עטנעַאנ יד ,טנייה ןייז ןופ
 :טגָאזעג ןוא ןבעל םעד ןוא טלעוו רעד ןבעגעגרעביא ךעליורטרַאפ ןַאמוינ
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 וצ ןעוועג טרעשַאב רעבָא םיא זיא טכעפעג ןטצעל ןייז !רעפמעק ַא יז

 םיא ויא טסעמרַאפ רעטסערג ןייז ןוא ,"לוקרעבוט ןופ דנַאל , ןיא ןריפ

 ,גנוקירדרעטנוא רעד ,טייקיטכערעגמוא רעד טימ טינ טרעשַאב ןעוועג

 !ןײלַא טוט םעד טימ רָאנ -- האנש רעד

 ןײשּפָא םעד ךיז ןיא טגָארט עמעָאּפ רעד ןופ רעפסָאמטַא עצנַאג יד

 .עכַאּפע רעשַיַארעה ןוא רעשירעֿפמעק ַא ןופ

 וזַא ,רעטושּפ ראג זיב ַא זיא עמעָאּפ רעד ןופ השעמה רוּפיס רעד

 רעד ןיא זיא ןלייצרעד , בײהנָא ןיא ךיז טרעפטנערַאפ רעטכיד .רעד זַא

 טרעדנוה רעביא עמעַאּפ יד טגָאמרַאפ ןגעווטסעד ןופ ןוא "סָאװ ָאטינ ןתמא

 -ָארּפ ןשידיי ןגנוי ַא ןופ טוט םעד ןגעוו גנולייצרעד יד זיא'ס .,ןפָארטס

 טרעוו'ס ,לָאטיּפש-רעוונעד ןיא זָאלוקרעבוט ןופ טברַאטש סָאװ ,רעירָאטעל

 טינ טרעווס .םירוסי ענַייז ןופ טנעמגַארּפ רעצרוק ַא רָאנ טלייצרעד

 רעד ןופ טייקנסעגרַאפ ןייז ,טלעוו רעד ןופ טכערמוא יד טרעדלישעג

 ןרעו טנַאקעג רָאנ טלָאװ םעד ןופ -- טוט ןופ טײקמַאזיורג יד ,טלעוו

 ,ןײלַא טינ ןוא ןסעגרַאפ טינ טברַאטש ןַאמוינ ןתנ .דיל שידלעפנעזַאר ַא

 ,רעטסעװש-ןקנַארק יד ןַארַאפ ,םורַא םיא טלגניר טייקסטוג עכעלשטנעמ

 ןקידנברַאטש םעד םורַא ןעמענ "ןּפיל עקידנשוק יװ ,טנעה עריא , סָאװ

 ןיא) ביל טָאה רע סָאװ ,יורפ עגנוי יד ןוא רעטסעווש ןייז ןארַאפ .הלוח

 רעד ןַארַאפ .(ריא וצ ווירב רעטצעל ןייז טכַארבעג טרעװ עמעַאּפ רעד

 זיא סָאװ ,עמעָאּפ רעד ןופ רעטכיד רעד ,ןכש רעד ,טסיירט ןופ רעגנערב

 ןסעומש יד ןיא .םוירָאטַאנַאס ןיא רעקידנדײל ַא ןוא רעקנַארק ַא ךיוא

 קידעבעל יװ ןרעוו ןוא ףיוא ןכַאװ ןתנ ןגנוי םעד ןוא ןכש-רעטכיד ןשיווצ

 -טסיירט ךיוא ,ןענייה ןוא ןעזַאניּפש ןופ ןטלַאטשעג יד הבשחמ רעד ןיא
 רעטכיד ןכעלרעדנּוװ םענופ טלַאטשעג יד -- רקיע רעד ןוא .רעגנערב

 ןטילעג ,טבעלעג לָאטיּפש-רעװנעד ןבלעז ןיא טָאה סָאװ ,טַאטשלעדע דוד

 רערעוװונעד םעניילק ןפיוא ןעװעג רבקמ םיא ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא

 ,םלוע-תיב

 יד ,שטנעמ רעד ןעגנוזַאב טרעווס .טנייװַאב טרעוו טיוט רעד טינ

 ןופ טײקטרעשַאב יד טרעדלישעג טרעוויס !ןבעל ןייז ןופ טייקילייה

 טרעדלישעג טרעווװס .הענכה ןָא ןענעגעגַאב וצ םיא טומ רעד ןוא טוט

 ןוא ןלייצ ןעמ ןעק עגר עדעי ןעוו סעגר יד ןיא ןבעל ןופ טייקידיירפ יד

 עמַארד יד זיא סָאד .גָאװ ןוא טײטַאב יז טָאה רַאפרעד רשפא ןוא ןגעוו
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 ןייז ,טיוט ןופ עיסעצָארּפ יד זיא רעריא טנעמגַארּפ רעסיורג ןייא סָאװ

 ןופ טרַא סָאד .ןוחצנ ןייז ,ןעמוק ןייז ,ןטרַאװ ןייז ,ךיז ןרעטנעענרעד

 טדימשעג ,.זיא דלעה ןגנוי ןופ ףוג רעד --- לָאטיּפש רעד זיא עמַארד רעד

 עריא טימ םיא םורַא טעכָאּפ טלעװ יד .המשנ ןייז טינ רעבָא "טעב םוצ

 עטסקיניײװעניא יד זיא רעכייר ךָאנ .םדוק טלעוו עקידנסיורד יד .לגילפ

 ,ןובשח ,טייקנייש ךיוא טָאה טלעוו יד --- םירוסי יו רעמ זיא סָאװ ,טלעוו

 ,גנוכיירגרעד ןוא ןויסנ טָאה יז ,ןגייטש ןופ תונרדמ ןוא

 סָאװ ,יד ןופ גנונַאּפש רעד ןיא טרעדלישעג זדנוא רַאפ טרעוװ ןבעל

 טכעפעג ןיא עגר עדעי סיוא ןפמעק עירָאטַאנַאס רעד ןופ לעצ-לרעמיצ ןיא

 .םוקמוא ןוא ןבעל ןשיווצ

 יד -- םזיציטנַאמָאר ןופ ןכירטש עקיטנעק טגָאמרַאפ עמעַאּפ יד

 ןיא טינ טגייטש דלעה רעד .םוקמוא ךרוד ןוחצנ ,ןדייל ,עביל ןופ ןויטַאמ

 טייקנבייהרעד עמַאס יד רע טכיירגרעד טרָאד -- םוקמוא ןיא רָאנ ,ןוחצנ

 .רעפסָאמטַא עטילגעגנַא עצנַאג יד ךיוא זיא שיטנַאמָאר .טייקרעטיול ןוא

 ױעטסּוװַאבטסבלעז ַא ,רענעביײהרעד ַא -- "ךיא, רעד סע זיא רעטייוו

 -סיוא ,רעקידרעפָאה ַא ,עדרעו רעכעלשטנעמ רעטקיניײּפרַאפ ןייז ןגעוו

 -טסּוװַאב ןייז ןרילרַאפ טינ רע ליוו עגר רעטצעל רעד זיב ; רעטלייוורעד

 שטנעמ ךיוא רעבָא ,הסיסג ןיא שטנעמ -- זיא רע סָאװ ,םעד ןופ ןייז

 הביבס-ףמָאק ןוא קיַארעה רערענַאיצולַאװער רעד ןופ .ץלָאטש ןופ

 ןוא ןבעל ןופ תובישח יד ךיוא ,טומ ,ןברק ןופ טנעמַאמ רעד טמַאטש

 ,םזילַאער רענעטלַאהעגסוא טעמכ רעד

 ןופ עמעָאּפ יד טכייוו ,םזיריל ,קיטנַאמָאר ןופ ןָאט ןצנַאג םעד טימ

 ,עקיליורג ַא ,טייקכעלקריו רעד ןופ םעטָא םעד ןליפ רימ .קיטסַאטנַאפ

 ,טייקלדייא יד .עכעלרעייפ-קידבוט-םוי ךָאד רעבָא ,ערעטכינ ,עקידהמיא

 ,םירוסי ןופ טייקכעלקריוו עקידמיואמ יד טגיזַאב טייקנבייהרעד-המשנ יד

 סנַאמוינ ןתנ ןסערפעצ סָאװ ,ןענייּפ יד ןופ ןוא גנודיישעצ ,טעב-הסיסג

 טרעוו ךַאז ןייק .עגר רעטצעל רעד זיב ץנַאג ןוא ןייר טביילב המשנ יד .ףוג

 ןופ עיזוליא ןייק טינ זיא טעשעג סע סָאװ ,טריזילַאטנעמיטנעסרַאפ טינ

 !ןיילַא ןבעל עקַאט רָאנ ,עירָאגעלַא ןייק ,לָאבמיס ןייק ,ןבעל
 רעד ןופ גנוייווצעצ יד ָאד זיא עמעָאּפ רעד ןיא עקיפעמעדַאלַאב סָאד

 ,שטנעמ רעד יו רעקרַאטש זיא סָאװ ,חוכ ַא ןַארַאפ .המשנ רעכעלשטנעמ
 זוכ ַא ןשטנעמ ןרעביא גנַאװצ םעד טָאה סָאװ ,טײקיַאד-טינ ןופ חוכ ַא
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 ,טכַאמ רעד ןגעק ךיז טרעו שטנעמ רעד ,םוקמוא ןופ רָאנ ,ןבעל ןופ טינ

 ,ןטרעשַאב םוצ םוא ךיז רע טרעק ףוס-לכ-ףוס רעבָא

 ויטָאמ ַא יו טזייוו "םוירָאטַאנַאס-רעוונעד ןופ עדַאלַאב יד, טשרע

 עסיורג ךס ַא טריּפשרעד ןבָאה וויטַאמ םעד .ןרעו טקיטסיײגרַאפ ןעק

 ןוא סָארע ןופ תוחוכ יד סָאד ןענייז ןדיורפ ייב .טלעוו רעד ןיא רעטסייג

 ,טױט ןוא גנורַאג ,טפַאשנדײל ,עביל ןופ תוחוכ עקיבייא יד ,סַאטנַאט

 ,םוקמוא
 .טנַאסערעטניא רָאג זיב זיא עדַאלַאב רעד ןופ רוטקורטס עשיטעַאּפ יד

 ןופ ,גָאלַאיד ןשיטַאמַארד ןופ ,עדָא ןופ ןטנעמַאמ ןַארַאפ ןענייז ריא ןיא

 רעד ןיא טרָא קיטכיוו ַא .גנולייצרעד רעשיּפע ןופ ,עיצַאטידעמ רעשיריל

 טביירש ןַאמיונ ןתנ סָאװ ,ווירב ַא טמענרַאפ עמעָאּפ רעד ןופ רוטקורטס

 ךרוד ,ַאטרָאפ עשיטעָאּפ ַא יו טעמכ זיא סע .רעטבילעג-סגצרַאה ןייז וצ

 -רַאפ עמַאס סָאד טנעמָאמ ןשיטירק ַא ןיא ךיז ןסיוורעד רימ רעכלעוו

 .ןבעל-המשנ סדלעה םענופ עטסלדייא ןוא עטסנגרָאב

 רע ;עדַאלַאב רעד ןופ לײט ַא ךיוא זיא רעלייצרעד-רעטכיד רעד

 רָאנ טיג ,גנולדנַאה רעשיטַאמַארד רעצנַאג רעד ןיא טבעװעגנײרַא זיא

 סָאװ ,ןבעל סנשטנעמ ַא ןופ טרעװ םעד ןגעוו ביײהנַא םייב רע טריטידעמ

 טינ ;טשינרָאג ןוא טשינ וצ טריפרעד טָאה הפוקת עשירָאטסיה רעזדנוא

 םערָאפ רעקיסעמיעדָא רעשירעלייצרעד ַא ןיא זדנוא רע טױרטרַאפ רָאנ

 -רַאפ-טעב םוצ ןוא ןטרעשַאב-ףמַאק םוצ םעד ןופ ןרָאי-טנגוי יד ןגעוו

 ןײלַא זיא רע ,גנולדנַאה רעד ןיא זיא רעטכיד רעד ,דלעה-עדַאלַאב ןטּפשמ

 -ןייּפ ןוא ןדייל עמַאס יד ןיא ,עירָאטַאנַאס רעד ןיא רעטכיד רעקידנדייל ַא

 ןתנ ּוװ .גָאלַאיד םעניא ףתוש ַא רדסכ זיא רעטכיד רעד ;עיסעצַארּפ

 רעקידנעמענפיוא רעד -- ןכש-רעטכיד רעד זיא ,"ךיא,, רעד זיא ןַאמוינ

 רעטכיד רעד ,םיא טעז ןַאמוינ ןתנ יו ךיז טריזירעטקַארַאכ רע ."וד,

 ,תודוס-הסיסג עלַא סייוו רע ,עירעטסימ רעד ןיא רעטיורטרַאפ ַא ךיוא זיא
 ןכש-רעטכיד םעד ןשיװצ ,רעקוקוצ ןייק יװ טינ ,רעטסקיניײיװעניא ןַא יו

 ,טייקנדנוברַאפ עכעלשטנעמ עסיורג ַא ףיוא טמוק הלוח ןגנוי םעד ןוא

 ַא ןיא עטיורטרַאפ -- עטדײשענּפָא ןופ דנוב ַא --- טפַאשדניירפ יװ רעמ

 ןרַאפ עקסַאמ א לָאמ טפָא ןיא ןַאמינ .שינמייהעג-סנבעל רעסיורג

 ; רעטכיד םענופ לוגלג ַא שיטַאמַארד זיא דלעה:ןדָאלַאב רעד .ןילַא רעטכיד
 זיא טלַאטשעג-עקסַאמ רעשיטַאמַארד ןייז ןוא טעַאּפ ןשיװצ תוכייש יד
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 רעד ןופ "טרעמָאי שטנעמ ַא, :דיל סקיווייל ןעז) עטריצילּפמָאק ַא רעייז

 ןליפ סנייא רָאנ .("רעטסעווש רעקיצרַאהמרַאב רעד וצ רעדיל , -- עירעס

 =- לרוג רעדנַא ןַא טרעשַאב זיא ןדייב -- עמעַאּפ רעצנַאג רעד ךרוד רימ

 טּפשמרַאפ זיא רענייא סָאװ ,רעגירק-רעדנווו ייווצ ןופ לרוג רעד זיא סע

 יו טיהעגפיוא לרוג רעד טָאה ןטייווצ םעד ןוא ,טכעפעג ןיא ןעמוקוצמוא

 טרעװ עדַאלַאב יד יו ,ןפוא רעצנַאג רעד .םירוסי ןוא ןייּפ ןופ תודע ןַא

 ,טקריװַאב טקנוּפ-סגנַאגסױא םעד טָא ןופ טרעװ ,טלייצרעד

 ,עדַאלַאב יא ,עמעָאּפ יא זיא "םוירָאטַאנַאס-רעוונעד ןופ עדַאלַאב יד,

 ןיא זיא ןעמרָאפ עשיטעַאּפ ןופ טײקטרעדנוזענּפָא ןוא טײקטדײשעגּפַא יד

 ּפָאנק ללכב טרעוװ יז .קיטליג-טינ יו טעמכ רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ,םוטרעטלַא ןשיסַאלק ןופ ןעמרָאפ יד .גנוטכיד רענרעדָאמ רעד ןיא קיטליג

 רעד ןיא ןרעוװ ,קיטנַאמָאר רעד ןוא סנַאסענער ןכרוד טמערופעגרעביא

 טגָאמרַאפ עדַאלַאב יד .טקיטלַאטשעגסױא שרעדנַא רוטַארעטיל רעשידיי

 ,עשיּפע ; (רעוועקצוס .א) טסיירט ,("שינַאמ ,, סעצרּפ) עריטַאס ןוא עינַאריא

 ןיא .ךיל ןשידיי ןיא ךיז ןטפעהַאב ןטנעמָאמ עשיריל ןוא עשיטַאמַארד

 טרעוו עירַאטַאנַאס-רעונעד רעד ןגעוו עדַאלַאב-עמעָאּפ סקיווייל .ה

 טינ טרעהעג דלעה-עדַאלַאב רעד .ייז ןשיװצ הציחמ-טנורג יד טפַאשעגּפָא

 ,טגייה ןלַאיצָאס ןייז וצ רָאנ ,לָאמַא סקלָאפ ןופ עטכישעג-רעדנּוװ רעד וצ

 ,ןעגנוזַאב טרעוו טייצ רענעגייא רעזדנוא ןופ שטנעמ רעיינ ַא !רוד ַא וצ

 יד טפַאשענּפַא טרעוו רעדיו ןוא ;טקיליײהעג ןבעל ןייז ,טרעדנּוװַאב

 ןֹוא ןרעדנּוװַאב וצ -- ןשיּפע ןופ עיצקנופ רעשיטעַאּפ רעד ןשיווצ ץענערג

 עשיטַאמַארד ןוא עשיּפע סָאד .(גניסעל) ןדיילוצטימ -- ןשיטַאמארד ןופ

 .טימ ןדייל רימ ןוא ןרעדנווװַאב רימ ,ןטפָאהַאב ןוא טשימעגסיוא ןרעוו

 ! טייקנדנובעג ,"םערָאפ עטסקינייװעניא , ןַארַאפ םעד ןיא זיא ךָאד ןוא

 ןיא ןבירשעג ,רעטכיד ןשידיי ַא ןופ קרעוו סיורג ַא זיא עדַאלַאב יד

 -רעדנוװ יד טגָאמרַאפ יז .עפָארטסַאטַאק רעד ברע ,טייצ רעשיטירק ַא

 ןופ םוינַאמֹוה ןופ טכורפ עטסנעש יד זיא יז ;טייקכעלשטנעמ עטסכעל

 ןקידנעמוקנָא םעד ןופ ליפעג סָאד .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןטמעשרַאפ

 ליו רעטכיד רעד ּוװ ,ביײהנָא ןיא סָאד ןרעה רימ ,ןַארַאפ ןיוש זיא ליורג

 ,םוקמוא ןוא ןבעל סנשטנעמ ןייא ןופ עירעטסימ רעד ןיא ןריפניירא זדנוא

 סָאװ ,ןשטנעמ ןטקיניײּפרַאפ םוצ גנַאזעג סיורג ַא ץלַא טרעוו רעטעּפש

 ןענייּפ עלַא ןופ טסגנַא ןיא .לָאטיּפש ןופ לעצ-לרעמיצ ןיא ,הסיפת ןיא
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 ,טייקסטוג ,טיײקידרעפָאה ,טּפַאשגגלק עכעלשטנעמ  ןייז ךָאד טלכיימש

 -ירטַא יד ,גנולַארטשסיױא יד עלַא ןענייז ייז --- טייקנדײשַאב ןוא ץלָאטש

 .שטנעמ טסייה סָאװ ,טייקילייה רעד ןופ ןטוב

 ,םזישַאפ ןשיצַאנ ןופ געט יד ןיא ,םוקמוא ןוא דרָאמ-ברע טלעוו ַא ןיא

 ,ןביולג ,טכער ,טפַאשביל עכעלשטנעמ סיפ יד טימ ןטָארטעצ טָאה סָאװ

 סָאװ ,םעד ךרוד ןבעל סנשטנעמ ןייא ןופ טייקילייה יד רעטכיד רעד טלָאמ

 ךרוד ,טיוט םוצ גנַאג םעד זדנוא טזייו ןוא רעטנעענ זדנוא טגנערב רע

 טימ טנגעזעג ךיז טָאה ,"יױזַא שטנעמ ַא טַאלג , ,"ןַאמוינ ןתנ ַא, רעכלעוו

 ,טלעוו רעד

 שינעטנעקרעד ןוא גנוטכיד

 ןופ סעצָארּפ ַא זיא ,ןפַאש ןופ םערָאפ רעדנַא רעדעי יװ ,גנוטכיד

 ,ןייגרַאפ ןעק סָאװ ,גנוקעלּפטנַא ןופ עגר יד ןַארַאפ זיא סע .שינעטנעקרעד
 ריא זיא סע ביוא ,ןרעװו טקעדעגפיוא טינ קירוצ ןיוש לָאמ ןייק ןעק סָאװ

 רעשירעטכיד רעד ,גנוגנערטשנַא עשירעפַאש יד ןגעקטנַא ןעמוקעג טינ

 | ,קורדסיוא

 רעקידנשַאררעביא טימ ,שינעלגנַאר-המשנ טימ ןדנוברַאפ זיא גנופַאש

 טייקכעלקריוו רעד ןופ ןפַאשַאב וצ טכוז רעטכיד רעד .ןייּפ טימ ןוא דיירפ

 ןוא ריא ןופ רעקידתמא ןוא רעלופ ,טייקכעלקריוו יו רעמ זיא סָאװ סעּפע

 .ןבעל ןלַאער ןטימ סנייא ךָאד

 ןוא עקידשינעטער יד ןופ זיא קרעװ ןייז ןוא רעטכיד ןופ תוכייש יד

 סעצָארּפ םעניא :רָאלק זיא סנייא רָאנ ,ןבעל ןיא ןתוכייש עטריצילּפמָאק

 טכַארבעגסױרַא טיײקרַאלקמוא ןוא גנולעקנוטרַאפ ןופ טרעװ ןפַאש ןופ

 .שינעטנעקרעד ןוא טיײטַאּב

 םעד .רָאלקמוא ךעליירג ךיוא זיא גנוטכיד ןסינעג ןופ סעצָארּפ רעד

 : רָאלק זיא ָאד ךיוא רָאנ ,טינ םויה דע ךָאנ רימ ןסייוו םזימַאניד ןשיכיסט

 -שטנעמ רעד ןופ טײקנּפָא רעד ןַא ךעלגעמ-טינ זיא טייקכעלשטנעמ עתמא

 -קַארַאכ ןכעלשטנעמ ןופ ןטייקרעדנוזַאב יד רַאפ ליפעג ַא ןָא ,חמשנ רעכעל

 עקידתוירוד רוד יד טימ טייקנדנובעגפיונוצ ַא ןָא ,רעגייטש ןוא רעט

 -כיו ַא זיא גנוטכיד ,רוטַארעטיל .ןבעלסקלַאפ םענעגייא ןופ ןעגנופַאש

 .גנוטכיר רעד ןיא רָאטקַאפ רעקיט
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 ןיא ןרעװ וצ ןגױצעגנײרַא זדנוא טגניווצ גנופָאש עשירעלטסניק יד

 ןטייצ ,ןויטקעלָאק ,סנבעל עכעלשטנעמ ערעדנַא ןופ עמַארד-סנבעל רעד

 וצ םיא טריפרעד ןוא דיחי ןופ טײקטמַאצעגּפָא יד טכערב סע .תורוד ןוא

 ןייז טינ רעמ םיא לָאז ,ךעלשטנעמ זיא סָאװ ,ץלַא ןכלעוו ייב ,דנַאטשוצ ַא

 ןרעו עמיטניא ןוא עטנעָאנ סָאד ךיוא ןעק טייז רערעדנַא רעד ןופ .דמערפ

 רעשיכיסּפ ,הוװאג רעלעוטקעלעטניא בילוצ ןעשעג ןעק סָאד ;דמערפ

 רעטריזינַאגרָאזעד ַא ןיא .טייקדנילב רעקיטסייג רעדָא טײקטלצרַאוװעגסױא

 סָאד ,עטנעָאנ סָאד ךיוא ןזַא ,ןריסַאּפ ןעק הביבס רעכעלטּפַאשלעזעג

 שטנעמ רעד רעכלעוו וצ ,טייקדמערפ ןופ לַאװק ַא ןרעוװ ןלָאז עשימייה

 ךיוא ,גנויצרעד רעדעי ןיא זיא סע .תוירחא ןוא טפַאשביל ןייק טינ טגָארט

 רעתמא וצ געװ ןפיוא :םעלבַארּפ-לרוג ַא ןַארַאפ ,רענרעדָאמ רעד ןיא

 ןופ עטסּפַאנק יד טינ ,תועינמ ײלרעלַא ןעייטש טייקשיטע רעכעלשטנעמ

 םורַא לוגע ןַא ןכַאמ סָאװ ,ןבעל םענעגייא ןופ ןעגנורַאפרעד יד יז

 ןטרעדורעצ םענרעדָאמ ןיא !ןייג טינ וטסלָאז רעטייוו : ןגָאז ןוא ןשטנעמ

 טינ וטסלָאז רעטנעענ : ןגָאז סָאװ ,תוחוכ ךיוא ןגעקַא ןקריוו ןבעל ןשידיי

 ,טוג ןיא עטייוו סָאד ,ןייש זיא עדמערפ סָאד טשרע םערַאװ ,ןעמוקוצ

 יד טרעװ דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ךיוא !ןגייא ןייז ריד לָאז עדמערפ סָאד

 .ןּפמורשעגניא טייקכעלשטנעמ

 טנעָאנ ןכַאמ וצ עטייו סָאד טכוז גנויצרעד עשידיי ענרעדַאמ יד

 טימ ָאד ךיז טנגעגַאב גנויצרעד יד .ביל ןוא בושח עטנעַאנ סָאד ןוא

 ןשידיי ןופ טרַאװ סָאד לָאז יוװ .עיצַאקינומַאק ןופ עמעליד רעקידרעוװקרעמ ַא

 ןעד סע ןעק ?ןרעוו ןעמונעגפיוא רעלטסניק-עזַארּפ ,גרוטַאמַארד ,רעטכיד

 ? גָאלָאנַאמ ַא רַאנ ןייז

 -עגסיוא ,דיל ןרַאפ ליוה ןוא טעקַאנ קיטסייג ןייטש טינ ןענעק רימ

 סעּפע זדנוא לָאז סע ,ןדייר זדנוא וצ לָאז סע ,ןטרַאװרעד ןוא ,טקידייל

 עפש םוש ןייק ןוא הכרב םוש ןייק זיא "גָאלַאיד , ַאזַא ןיא ,ןעיורטרַאפ

 רעזדנוא טימ טסקַאװ גנופַאש רעשיטעָאּפ רעד ןופ טײטַאב רעד .ַאטינ

 ןוא גנופַאש רעד ןיא קיטײטַאב זיא סָאװ ץלַא ןעמענוצפיוא טייקיעפ

 .ןעגנובעלרעביא ןוא תונויער ענעגייא טימ ןעמוקוצנגעקטנַא

 ענעגייא ריא זיא'ס לפיו רעמ ןעמענפיוא טינ ןעק ילכ םוש ןייק

 וצ סיורג ,ןבייהרעד ןיא רעבירעד טײטשַאב גנויצרעד עצנַאג יד ,סיירג
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 יד ןעמענפיוא ןעק סָאװ ,"סעפעג, סָאד ,המשנ עכעלשטנעמ יד ןכַאמ

 ,טייקכעלקריוו

 ןצנַאג םענופ לייט ַא יװ רָאנ ,טרעדנוזעגּפָא טינ רָאפ טמוק סָאד

 רעגייטש-רוטלוק ןיא ךיז ןבעלניײרַא ,ןסקַאװנײרַא רעזדנוא ןופ סעצָארּפ

 .קלָאפ ןופ

 סע .ןסיוו ןוא שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ ןופ םערַאפ ַא זיא גנוטכיד

 יַארט ןוא ןבעל םוצ תוכייש ,םערָאפ ,רוטקורטס ענעגייא ריא טגַאמרַאפ

 ןוא עיצידַארט ענעגייא ריא ךיוא ןיוש טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .עיציד

 .ןפַאשעג תוכייש-סנבעל ערעדנוזַאב

 טײטַאב ןוא גנוטכיד

 טניימ סע ,ףירגַאב רעטריצילּפמַאק ַא רעייז זיא גנוטכיד ןיא ?טײטַאב ,

 .לכה-ךס רעטצעל רעדָא ,קנַאדעג רַאנ טינ

 טייוו דיל סָאד סָאװ ,גנומיטש רעד ןיא ןקעטש רָאג ןעק "טייטַאב ,

 טײטַאב .טקעוורעד סע סָאװ ,טפַאשנדייל רעד ןיא רעדָא ,ורמוא םעניא ,ןָא

 רַאפ ,טליפרעד שטנעמ ַא סָאװ ,שינעטנעקרעד ַא ןיא ןקעטש ךיוא ןעק

 רַאג ךיז ןעק הנווכ עתמא יד .טינ רעטרעװ ןייק רַאג טָאה רע רעכלעוו

 ָאד רעביא ךיז טרזח סָאװ ,טרָאװ ַא ןיא ,םַארג ןשינַאריא ןַא ןיא ןטלַאהַאב

 דיל ןופ עגר רעטצעל עמַאס רעד ןיא ןקעלּפטנַא ךיז ןעק סע ...טרָאד ןוא

 ,ןרעטישרעד טלָאמעד טשרע זדנוא ןוא

 ,טגָאמרַאפ גנופַאש ַא סָאװ ,טײטַאב םענופ טעּפמיא רעלופ רעד ידכ

 ןעק ,ףיולרַאפ ןשיגַארט ריא טימ ןקריוו ןענעק תמאב זודנוא ףיוא לָאז

 דייר טימ ,רעטרעוװ עשילידיא טימ "ןרַאנרַאפ ,, טפָא רעטכיד רעד זדנוא

 ,טייקסטוג רעכעלשטנעמ ןופ רעפסָאמטַא רעד טימ ,טייקדלימ טימ לופ

 ,טײקטלַאק ריא ,טלעוו רעד ןופ תועשר רעד ןופ ןרעטיצפיוא ןלָאז רימ ידכ

 ןשיטעָאּפ ןייטשרַאפ וצ שלַאפ רעבירעד זיא'ס .טייקידתונמחרנַא ,זייב

 טימ רָאנ לענָאיצַאמע יא ,שיגַאלַארּפוס יא ,שיגַאל יא זיא סָאװ ,טײטַאב

 ;ןעמרָאפ עלעטבוס רעמ ךָאנ ןַארַאפ ןענייז סע .סקַאטניס ןופ סעירָאגעטַאק

 דיל סרעוועקצוס .א ןעגנערב רימָאל ןטגָאזעג רעירפ םוצ אמגוד ַא יװ

 ,(1957 ,"יניס רבדמ ןיא,,) "גייצליּפש ,
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 ורעײט ייֵז טלַאה ,דניק ןיימ ,גייצליּפש ענייד

 .וד יװ רענעלק ךַָאנ גייצליּפש ענייד
 --- ,רעייפ סָאד ןפָאלש טייג'ס ןעוו ,טכַאנ ייב ןוא
 .וצ יז קעד סיוב ןופ ןרעטש יד טימ

 ןשַאנ עלעדרעפ סענעדלַאג סעד זָאל

 } זָארג ןופ טייקסיז עטנקלַאוװרַאפ יד

 ,ןשַאמַאק יד ןָא וט לגניי םעד ןוא

 .גָאלב א טיג םי ןופ רעלדָא רעד ןעוו

 ,עמַאנַאֿפ א ןָא וט עקלַאיל ןייד ןוא
 .טנַאה ןיא ריא ביג עלעקעלג ַא ןוא

 ,עמַאמ ןייק טינ ייֵז ןופ רענייק טָאה'ס לייוו

 .טנַאװ רעד ייב טָאג וצ ןענייוו ייז ןוא

 ,סהכלמ-תב עניילק ענייד ,ביל ייֵז בָאה

 : דניו ןוא ייוו --- גָאט ַאזַא קנעדעג ןוא

 סעקלַאיל טימ עלַא ןוא ךעלסעג ןביז

 .דניק א ןָא ןעוועג זיא טָאטש יד ןוא

 וצ גנויצַאב עווִיַאנ ַא ןפערט ןטלעז ןעמ ןעק גנוטכיד רעתמא ןיא

 רעגייטש רעד דָארג טינ זיא "טגניז לגיופ רעד יװ ןעגניז , .םערָאפ רעד

 תורירב עשירעלטסניק יד טייטשרַאפ סָאװ ,רעטכיד םענרעדָאמ םעד ןופ

 -ניפרעד רעמ ךס ַא זיא רעטכיד רענרעדָאמ רעד .דיל ַא ןטלַאטשעג םייב

 דָארג רשפַא ןוא ,קיריל עכעלקנַאדעג טביירש רע ןעוו וליפא .שירעד

 םערָאפ עשיטעַאּפ ענעדנובעג ןוא עטריצילּפמַאק עמַאס יד רע טצונ ,טלָאמעד

 -יטעַאּפ רעדעי ןיא ןייז זומ סע .(ווײזַאא ןטעלַאירט ,ןעניצרעט ,ןטענַאס)

 ,סקידנשַאררעביא ,טייקכעלטנייוועג-טינ ןופ טנעמָאמ רעד גנופַאש רעש

 סַאד ױזַא יוװ ,דוסי עמַאס םעד ןיא ןעניפעג ךירטש ןקיזָאד םעד ןעק ןעמ

 ,ןרָאװעג טכַארטרַאפ זיא דיל

 יובפיוא םעד וצ ,לארשי םעיינ םוצ הריש טגניז רע ןעוו ,קיווייל .ה

 רעד רַאפ סיוא רע טביילק ,גנוטכירפיוא רעשידיי ןופ סנ םוצ ,דנַאל ןופ
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 -עדינרעד םעד ,ןטסלפש םעד ןופ רוגיפ עשיטַאמַארד יד הריש רעקיזַאד

 ז- ,לארשי ןופ ןגערב יד וצ טכַארבעג םיא טָאה לרוג ןייז סָאװ ,ןטסקיר

 ,רעד !דנַאל סָאד ןשטנעב לָאז רע אקווד זַא --- ,ןדיי רענמית ןעמערַא ןַא

 יד ןעיירשסיוא ןוא "ןיינ , ןגָאז טפרַאדעג רעצ ןסיורג ןייז ןיא טלָאװ סָאװ

 יד טשטנעב ןוא "ָאי, טגָאז ,ןצרַאה ןייז ןופ קיטייו םעד ןוא שינרעטיב

 ףיוא טַאלב ַא, -- ?םילוע רַאפ רעגַאל ַא ןיא רענמית ַא וצ ,).הנידמ עשידיי
 .(1955 ,"םיובלּפע ןַא

 ןמחג בר סיוא אקווד ןײטשטַאלג בקעי טביילק ןפוא ןבלעז ןפיוא

 ןופ טינ הרות יד ןענרעל וצ ,קידצ ןוא ןיבר ןשידיסח םעד ,רעװַאלצַארב

 אקווד .ךָאװטימ ןוא קיטנַאמ ןטסָארּפ ַא ןופ רָאנ ,טייקידבוט-םוי-תבש

 יד סױרַא טלעטש ,טייקיטסייג ןופ ,תוקיבד ןופ שטנעמ רעד ,קידצ רעד

 .דיירפ ףיוא טכער םעד ןופ ,שפנ ןכעלשטנעמ ןופ גנונַאמ

 עמַאס יד ןײרַא טגייל "וװָאװ-דמל , עמעָאּפ ןייז ןיא קַאבלוק השמ

 ,רערעקנעמיוק ןעמערָא ןַא ןופ ליומ ןיא ןליפעג ןוא תובשחמ עטסשיריל

 רעד ןופ ןסָאנעג ןטסקיניײװ םוצ טָאה סָאװ ,רע .תולג ןטכירּפַא טייג סָאװ

 טקידניזעג שרעדנַא זיא סע רעוװ יו רעקיניײיװ טָאה סָאװ ,ןבעל ןופ עפש

 ןוא ,ענעגייא יד ,םייה יד ןזָאלרַאפ ךרוד הבושת טכוז ,טלעו רעד ףיוא

 .טלעוו רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןוקית ַא ןעניפעג טייג

 "שינַאמ , עמעָאּפ רעד ןיא ץרּפ .ל .י ןבױהעגנַא ןיוש טַאה ךרד םעד

 ןדיי עמורפ ןופ עלעטעטש םעניא ךיז טזייוװַאב תיליל .םינפוא ייווצ ףיוא

 ,שינָאמ דָארג ןוא ,רעגייטש ןשידָאמטלַא ןפיוא ךיז טריפ ץלַא ּוװ ,םינדמל

 יד עלַא ןגיל םיא ףיוא סָאװ ,יוליע רעד ,רעדמערפ-טלעוו עמַאס רעד

 ןופ טּפַאכרַאפ טרעוו ,רודה לודג ַא ןסקַאװסױא טעװ רע זַא ,גנונעפַאה

 ,האמוט רעד

 רעשיטַאמַארד רעטסקינייװעניא רעד ,רעגייטש רעד ,םינּפא ,זיא סָאד

 ,ןקידנשַאררעביא ןופ ןטנעמעלע יד טימ טקריוװ גנוטכיד ּוװ ,רעגייטש

 ןלַאפ עלַא ןיא זַא ,ךיז טיײטשרַאפ .ןקידתוריתס םעד ןוא ןכעלטנייוועג-טיג

 יד זיא גנוטכיד רענרעדָאמ רעד ןיא .גנוקיטכערַאב עלופ יד ןַארַאפ זיא

 ,רעפרַאש ךַאנ ןקידתוריתס םוצ גנוגיינ

 עמעָאּפ סכַאברעױא םירפא ןופ ןעגנערב רימ ןליוו אמגוד עטצעל יד

 ,ג"ישת ,קרָאי-וינ ,ײטַאטש עסייוו,
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 ךַאברעיױא םירפא רעטכיד רעד טגניז ?טָאטש עסייוו,, עמעָאּפ רעד ןיא

 גנומיטש יד ןליפ רימ .תואמצעה-םוי םענופ גָאט םוצ לארשי וצ ביול ַא

 ןשידיי ןופ גנוכיירגרעד רעסיורג רעד טימ דיירפ יד ןוא טייקנביוהעג ןופ

 רָאנ דיי רעביבא-לת רָאנ טינ ךיז ןטיירג תואמצעה-םוי םוצ .יובפיוא

 ."סנסופוצ םי רעד , ,"ןביוא ןופ ךעלדנקלָאװ יד , ךיוא

 -ףרַאש שיטעָאּפ ּפַאקסָאדײלַאק ַא ןיא יװ ,רימ ןעעז עמעָאּפ רעד ןיא

 -- ביבאילת -- "טָאטש עסייו יד ױזַא יו ,רעדליב עטּפַאכעגפיוא

 ךיז ןטכעלפ סע .טײקיגנעהּפַאמוא רעשידיי ןופ בוט-םוי םעד טרעייפ

 סע ןוא ןעגנונַאמ עקידהליפת ,סעיצַאטידעמ עשיריל ךרוד רדסכ רעבָא

 ,דיירפ רעד ןיא רעיורט ןופ ןטנעמָאמ ןײרַא ךיז ןסייר

 ןדַארַאּפ יד ,טנגוי יד ,בוט-םוי ןופ דיירפ יד טגניזַאב רעטכיד רעד |

 ."רעיורט השרּפ ַא, ןלענק ךיוא זומ רע רָאנ ,ןרָאטסינימ יד

 "טָאטש רעסייוו, רעד ןיא .עטכע ,ערעטיול ,עתמא ןַא זיא דיירפ יד

 ןליפ רעבָא עלַא טינ .טלעוו רערָאג רעד ןופ ןדיי ןבילקעגפיוא ךיז ןבָאה

 : טרעדירברַאפ -- טנעָאנ ןיוש ךיז

 ,דיי רעכעליירפ ,רעטדנלעראפ ַא -- ,דיי רעשירַאגלוב ַא

 ,סַארטש ןיא רעדירב טימ ןטפעהַאב ךיוא ךיז ליוו

 טימעג סערַאװ ַא טימ טנעה יד סיוא רע טקערטש

 : טגָאז טייהרעטמעשרַאפ ןוא

 .םַאלַאש ...ידוהי

 "עצ, ַא יא "רענעגנוזעצ , ַא יא טמוק רעטכיד רעשידיי רעד ךיוא

 ,םיפוג עטנערברַאפ ןופ שַא םעד ןשיװּפָא טינ ןעק בוט-םוי רעד ."רעטמומ

 ,הנידמ ַא זַא ,סייו רע שטָאכ ןוא ,בייל ןייז ךָאנ טנערב רעטייש רעד

 ,ןעקנַאט ,ןענַאלּפָארע ,ןסקיב ,ןדַארַאּפ , ןבָאה ףרַאד ,הנידמ עשידיי ַא ךיוא

 טמוק יוװ ? טינ ךיז רימ ןליּפשרַאפ יצ :ליפעג ַא ירב ַא גנולצולּפ םיא טיג

 ןענַאלּפָארע וצ ,"ןעקנַאדעג ןופ רעטכַארטרַאפ יד , ,המוא עגולק עטלַא ַאזַא

 ? ןעקנַאט ןוא

 ךס ַא ,לארשי וצ טפַאשביל ךס ַא ןַארַאפ זיא "רעיורט השרּפ , רעד ןיא

 ןטסערג ןיא לָאז ,רימ ןליפ ,רעצ רעבָא ,רעצ םעד טקנעוװשרַאפ סָאװ ,דיירפ
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 ,טיובעג טָאה סָאװ ,רוד םעד !ןרעװ טשיװענּפָא טינ קלָאפ ןופ בוט-םוי
 ןטלַא ןופ ליפ וצ טעװעלכַאטרַאפ טינ ךיוא רע טָאה רעבָא ,ביול טמוק
 .טרעטַאמ סָאװ ,ליפעגדלוש ַא ךָאנ טבעל ? ןגעמרַאפ-השורי

 ּפמוז םעד קמע ןיא וטסָאה ענייד טנעה יד טימ

 ,טּפעשעגסיוא

 ןטקירָאהעצ טימ צייוו רעד ןעגנַאגעגפיוא רַאפרעד זיא

 ,דלָאג

 סעציילפ ףיוא ןעגנַאזעג ענייד טָאה גרַאװגנוי סָאד ןוא

 .טּפעלשעג

 ןגייא ןַא ,רעגנוה ַא טָאה רוד רעדעי ?רעגנוה רעד ןוא

 ,געמראֿפ

 ,דײשַאב ַא טניפעג רעגנוה ןייז רַאפ רוד רעדעי

 געוו ַא ךיז וטסָאה טקינײּפעגסיױא ריד ןיא רעגנוה ןרַאפ

 ,םערוטש ןפיוא ׁשַא יװ ,סנטַאט ןייד רעגנוה םעד ןוא

 .טיירּפשעצ

 עלַא טינ קורדסיוא םוצ עמעַאּפ רעד ןיא טמוק עשיטעָאּפ עתמא סָאד
 רעמ ךָאנ רָאג ,תורוש עקידוועגניז ןוא עטיירב ,עלופ ,ענייש יד ןיא לָאמ
 רעד ןיא ,דליב ןטצעל םענופ ןפָארטס עקיטסַאה ,עצרוק יד ןיא רשּפא
 רעיוב ,סעקינשַאּפערַאה עכעלרע יד ןופ ,עטקיטעּפשרַאפ יד ןופ גנורעדליש
 םוצ ןעמוקעג טײקכעלטנרָא רעטשטנעבעג רעייז ןיא ןענייז סָאװ ,דנַאל ןופ
 געוו רעד ,ליפ וצ ןעוועג םינּפ ַא זיא טעברַא יד ...ןעמעלַא ךַאנ בוט-םוי
 ,קידרעּפַאה ,רעטנומ זיא ץרַאה סָאד רעבָא ,טייוו וצ

 .ןעגנולשרעד טינ ןסיב סעד ךָאנ

 --- ,טקיּפעגסיױא טינ ךָאנ ךיז גָאט

 ,ןעגנוי ענייש ,בוט-םוי םוצ טייג

 .טקישעג ךייא טָאה גרַאב רעד -- טגָאז

 .ןגערפ ךייא ןעמ טעװ ? גרַאב רעסָאװ
 רַאיַאק דלַאב סָאװ ,גרַאב ַא : טגָאז
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 ןגעקטנַא םיא למרכ רעד טמוק

 .רָאה עלטַאּפ רעטיור ַא טימ

 ריא טָאה עשז יװ : ןגערפ ןעמ טעוו

 ? טדנעוװרַאפ געט יד גרַאב ןפיוא |

 ,רעטָאלב ַא טזייוו ,סעילַאזַאמ טזייוו

 .טנעה יד ףיוא סרעכעטש יד טזייוו

 -- ,ןטיײוװק ךעלטניב טימ ,סקעז ןעגנוי -

 -- ,טבערגרַאֿפ ןוא ןטלַאּפשעצ טנעה

 .ןטיירב םעד געוו םוצ ךיז ןבָאה

 .טֿפעלשרעד ןוז רעירפ רעד טימ

 ןופ יירפ זיא יז ןעוו ,טקריוועג רעקינייװ שיטעָאּפ טלָאװ עמעַאּפ יד

 רעקינייװ זיא יז ןעוו ,"רעיורט השרּפ , ןייק טינ טָאה יז ןעוו ,ורמוא רעדעי

 ַא ךיוא סָאטַאּפ ןקיטכירפיוא ,ןכעלרע םוצ טינ טָאה יז ןעוו ,קידתוריתס

 ,עינַאריא עלעּפַאק

 ,ןעגנוי סקעז יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ןוא

 ,טרעיוהעג ביבא-לת רעביא ןיוש טכַאנ יד טָאה

 ,ןעגנוזרעד ףוס םוצ ןײלַא ךיִז טָאה גנַאזעג ַא

 .טרעיוברעד גָאט ַא ךיז טָאה טייקיבייא רעד וצ

 ןטייוװק יד ייז ןבָאה ןגַארטעגוצ תסנכ רעד וצ

 . ,רעטיה-רעיוט סעד זיײװכעלטניב ייֵז טגנַאלרעד ןוא

 ,ןטײנעגסיא-טעמַאס ַא ,קַאז-תילט ַא יװ

 .רעטיבעג ריא ןוא ןַאמ ריא בייוו עמורפ סָאד טגנַאלרעד

 םהרבא) רעטכיד עשידיי סקעז ןופ ןרעטסומ עשיטעָאּפ יד ףיוא

 ןוא ץרּפ .ל ,י ,קַאבלוק השמ ,ןײטשטַאלג בקעי ,קיווייל .ה ,רעוועקצוס

 טײקטריצילּפמָאק יד ןזייווַאב וצ טימעג ךיז רימ ןבָאה (ךַאברעיױא םירפא

 "רַאפ ,ןעזעג רימ ןבַאה ,רעפַאש רעדעי .רוטקורטס רעשיטעָאּפ רעד ןופ
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 ,גנוקעלּפטנַא ןוא גנושַאררעביא רעטבעלעגרעביא ןופ טנעמָאמ םעד טגָאמ

 .האצמה רעשירעפעש ןופ

 ןענַאטשרַאפ זילַאנַא רעזדנוא ןופ סעצָארּפ ןיא רימ ןבָאה "טיײטַאב,

 ,טײטַאג .קרעוו סָאד טקיטלעװַאב סָאװ ,עעדיא-טּפיױה יד יװ אקווד טינ

 סע .גנופַאש רעד ןופ ןטנעמעלע עלַא ןיא ןַארַאפ זיא ,קוק רעזדנוא טיול

 ןחא ןטפעהַאב ןופ סעצָארּפ ַא זיא סע ,לָאמ ַא טימ טינ ךיז טקעלּפטנַא

 סָאװ ,טעד ןיא טײטשַאב גנופַאש רעשיטעַאּפ ןופ חוכ רעד .ןקיטלַאטשעג

 יד ןיא רָאנ ,טובירטַא ןייא ןיא טינ טײטַאב םעד סױרַא טגנערב סע

 ,קירָאטער עשיטעַאּפ ,ויטַאמ ,עלובַאפ : דיל ןופ ןטובירטַא ענעדיישרַאפ

 רעד וצ ,טעטילַאוטקַא רעד וצ תוכייש יד ךיוא ןוא ,עעדיא ,גנומיטש

 ןופ עיצידַארט רעשילַארַאמ ןוא רעשירַארעטיל רעד וצ ןוא טייקיטציא

 ,קלָאפ

 גנוטכיד עשירָאגעלַא

 רעד ןיא ךיז טָאה עירָאגעלַא רעד ןופ תובישח יד ןוא טרָא סָאד

 דלעפנעזָאר סירָאמ ,ןיסעיל םהרבא ,ץרּפ .ל .י .ןטיבעג גנוטכיד רעשידיי

 גָאט וצ טנייה רעטכיד ;טּפָא רעייז עירָאגעלַא יד טצונעג ךָאנ ןבָאה
  ,רענעטלעז ךס ַא יז ןצונַאב

 יד ,"טעבעג סָאד , ,"קלָאפ ןיימ טסיירט , ,"רעדירב ייווצ,, סעצרּפ

 עשירָאגעלַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש "ג"ל לאקזחי, ןופ גנוטעברַאַאב

 סעצרּפ זיא טעטילַאװק רעשירעלטסניק ךיוה סרעדנוזַאב ַא ןופ .גנוטכיד

 יד ןיא ,שיטַאמַארד קרַאטש זיא דיל סָאד .ג"ל לאקזחי ןופ גנוטעברַאַאב

 רעטרעוו עקידטעּפמיא טימ רעטכיד רעד טרעדליש ןפַארטס יירד עטשרע

 ,םערוט ןפיוא רעטכעוו רעד זיא דלעה רעד .טכַאלש ַא ןופ דליב קילױרג ַא

 !טמוק אנוש רעד זַא ,קלָאפ סָאד טנרָאװעג רע טָאה טכַאנ ןטימ ןיא

 : סעיצַארעטילַא טפַאשרעטסיימ סיורג טימ טצונ ץרּפ

 טכַאנ ייב טָאטש ַא וצ טכיילש'ס

 ! דרעוװש יד

 ,טכַאװו רעטכעוו רעד סערוט ןפיוא רָאנ
 ! טרעה רע
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 --- רעדימרַאה םעד ,ןעײמרַא ענייז ,אנוש ןרַאפ -- םוצמצב .ץרוק זיא ץלַא

 יד ןענעכייצַאּב וצ ךיוא טגונעג טרָאװ ןייא !דרעװש יד -- טרַאװ ןייא

 !טכיילש'ס -- אנוש ןופ הנווכ עשירעטעררַאפ

 טכַאנ ייב ,טכַאװ ,רעטכעוו יו טקנוּפ --- דרעוװש ,טָאטש ,טכיילש

 סָאװ ,רעטרעוו ענעטפַאהַאב שירעטסיימ רַאנ עקילעפוצ ןייק טינ ןענייז

 רעייז טימ ןקריוו ױזַא טקנוּפ .הנכס ןוא המיא ןופ רעפסָאמטַא יד ןפַאש

 "עמש ,טיײּפמַארט ,טזַאלב :ןעייר-רעטרעוו עלופגנַאלק יד טּפַארק רעלופ

 !טכַאלש יד טרעקַאלּפ ,טכַאנ יד טרעטיצ ,טכַאמ טימ טרעט

 ןשירָאגעלַא םעד ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש זרעפ ןטרעפ ןיא טשרע

 ,טכַאלש יד ױזַא טינ זיא ,רָאלק זדנוא טרעוו דיל ןופ עמעט יד ;דיל ןופ ןיז

 -- סָאװ זיא קיטכיוו ."טָאג ןייא סייוו סָאד ,טעװ ןגיז רעוו , םערָאװ

 טַאה רעטכעוו רעד

 ! ןַאטעג סנייז סָאד

 ,טקעלפַאב טינ ערע ןייז טָאה רע
 ! טקעוועג טָאה רע

 ! דנַאל ןוא קלַאֿפ ןייַז טנידעג טָאה רע

 עקידרעירפ סָאד לַא םערָאװ ,דיל סָאד טינ ךיז טקידנע ָאד ךיוא רָאנ

 ,רעטכעוו ןעיירטעג םוצ ,לשמנ רעד טמוק טציא ןוא לשמ ַא רַאנ ןעוועג זיא

 סָאװ רעטכעוו םעד ןגעקטנַא ץרּפ טלעטש ,טכַאנ רעד ןיא רמוש םעד

 -- טינ טכַאװ סָאװ ,טכַאמרַאפ גיוא ןַא טכַאנ ייב טַאה

 ,דנַאש ןוא טָאּפש ,רעטכעוו םעז יײװ רַאנ
 : טכַאנ ייב טָאה סָאװ
 טכַאמרַאֿפ גיוא ןַא
 טכַאװרעד ןוא
 ! דנַארב רעד ןיא טשרע

 רעזדנוא ןופ דיל ַא יװ ,שממ טגנילק 1894 ןיא ןבירשעג דיל סָאד

 ,ןקידנרענוד ןופ טפַארק יד ,םעטיר םעד טגָאמרַאפ סע .הפוקת רענעגייא

 ןטימ ױזַא טיג טמיטש טײקשירַאגעלַא יד רַאנ .טרָאװ ןקידנסיירפיוא
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 םתס טינ רעבָא זיא ןצרּפ ייב עירָאגעלַא יד .טייצ רעזדנוא ןופ קָאמשעג

 .עשילָארָאמד ךעלטּפַאשלעזעג ַא רַאנ ,עשיטקַאדיד ַא

 רעקיטכעמ ַא ףיוא טיובעג זיא "קלָאפ ןיימ טסיירט , עמעָאּפ יד ךיוא

 :ןַא ייז טגָאז ןוא רוד-ינב ענייז טסיירט ץרּפ .עירָאגעלַא רעשיטעַאּפ

 ,םַאלפ יד טשעל סָאװ ,טניוו רעד טינ טייֵז

 ! םס זיא טכַאנ לייוו ,ףיוא יז טזָאלב רַאנ

 ; טיונק יד טצופ ןוא טסיג למיוב רָאנ

 ! טיוט זיא ףָאלש ןוא טפיג זיא טכַאנ ליײוו

 ! טסיירט יד ףרַאד סע ,קלָאֿפ } ןיימ טסיירט

 ןדניב דליב שירָאגעלַא ןוא הבשחמ זַא דיל ןצנַאג ןכרוד ןליפ רימ

 ,עקידנסיורד ןייק טינ זיא סע ;ערעדנַא יד ענייא ןקיטפערק ןוא ךיז

 רעכעלקנַאדעג רעד ,ןעמָארטש עדייב רַאנ ,ןצרּפ ייב רינַאמ עטרעלקעגוצ

 יד .סנייא טרעו'ס ןוא ףױנוצ ךיז ןסיג ,רעשירעדליב-שיטעַאּפ ןוא

 יד זיא'ס יװ ,ןגייא ןוא ךעלריטַאנ ױזַא טקנוּפ ןצרּפ רָאפ זיא עירָאגעלַא

 ,טייצ ןייז ןוא תפוקת ןייז רַאפ ;םזיריל רעליטש רעד זיא'ס יװ ,עינַאריא

 טייקטכע רעד בילוצ ןוא ,טכע ןעוועג סָאד זיא ,טימעג םענעגייא ןייז רַאפ

 . .ןדנוא ףיוא ךיוא ןקריוו אלימב סע ןעק

 -רַאפ סע ,דיל שירָאגעלַא ןַא זיא ץרּפ .ל .י ןופ "טעבעג סָאד, ךיוא

 ליפ וצ ,טייקכעלרעייפ ליפ וצ קַאמשעג ןקיטנייה רעזדנוא רַאפ טגָאמ

 יו ןביױשעג זיא "טעבעג סָאד , .הבשחמ עטקַארטסבַא ןוא טײקשירָאטער

 ,תודיחיב ,ליטש רעד ןיא ןגָאז וצ ,הכז הליפת ַא יו טינ שטָאכ ,הליפת ַא

 לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד זַא ,הללי רעקידמערוטשפיוא ןופ הליפת ַא זיא'ס

 .קיטייוו ןייז ריא ןיא ןעײרשסױרַא ,ריא ןיא ןענייווטימ ,ןרעה סע

 :ייווצ רָאנ ןענייז ,רעביא ךיז ןרזח סָאװ ,תורוש עשיריל יד

 ! םלוע לש ונובר

 ?ןטילעג קינײװ ךַאנ

 "עג טרעװ סע ּוװ ,רעדליב עשיטַאמַארד:שירָאגעלַא ןעמוק רעטייוו

 רעדניק-ןשטנעמ יד טלייט סָאװ ,טנורגּפַָא רעפיט רעד טרעדליש

318 



 ,עכַאװש ןוא עקרַאטש ףיוא

 | רעדניש ןוא רעמעל ףיוא

 זיא סע ןעמעוװ ,יד ןופ ןדייל-םונחיג יד טרעדלישעג ןרעו סע

 -- טנורגּפָא ןיא ןעקניז וצ טרעשַאב

 טנורגּפַא ןיא ןרעו סע

 --- טצילב רָאנ רעסעמ'ס ּווװ ---

 עטסנייר יד ךיוא טולב טימ
 - ...טצירּפשַאב ןעעדיא

 ןטרָאד ןופ טרעטיצ סע

 ,ןייוועג-קיטייוו רעד

 המקנ יד טגיל טרָאד

 ...ןייצ יד טימ טצירק ןוא

 גנולפייווצרַאפ יד טגיל טרָאד

 ,טפילברַאֿפ ,ןקָארשרעד

 ,ןליוק יוװ ןּפיל טימ

 ...טפיג ןופ רעכעב סייב

 לגילפ יד ןכערב טרָאד

 ; עטסערג יד רעלדַא יד

 טרענײטשרַאפ ןרעוו טרָאד

 ...עטסעב יד רעצרעה יד

 : ןיירפער ןשיריל םעד טימ ןעגנורעדליש יד רעביא טסייר ץרּפ

 ! םלוע לש ונובר

 ? ןטילעג קיניײװ ךָאנ

 טרעהעג "ןעעדיא עטסנייר,) ?ןעמזִיָאזָארּפ יד רבוג ץרּפ זיא יו

 יד טָארַא ץרּפ טגָארט יװ .(דיל ַא ןיא יװ רעכיג גנוטיײצטַאלב ַא ןיא
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 רינֲאמ סעצרּפ ? ךַאלּפ רעשידרע רעייז ףיוא קירוצ ןעעדיא עטקַארטסבַא

 -ַארד ייז ןבעג ,ןטײקטקַארטסבַא יד ןשירעדליברַאפ :עקידנעיײװצ ַא זיא

 זדנוא רַאפ רעטכיד רעד טלָאמ גנולפייווצרַאפ יד .,רעטקַארַאכ ןשיטַאמ

 יד ..טפיג ןופ רעכעב םייב ןקַארשרעד טגיל יז ,ןליוק יװ ןּפיל טימ

 .ןייצ יד טימ טצירק ןוא טרעטיצ ,ןייוועג-קיטייוו ַא סױרַא טזָאל המקנ

 ןימ םעד רַאפ רעייגרַאפ רעשיטעַאּפ רעד בגא זיא ןייוועג-קיטייוו

 ןרָאװעג טבילַאב רעייז רעטעּפש ןרָאי טימ ןענייז סָאװ ,סעיצַארעטילַא

 דוד ייב תופוקת עסיוועג ןיא ,ןבייל ינַאמ ייב ןוא ןרעגנַאמ קיציַא ייב

 ,ןײטשטַאלג בקעי ןוא ןעניסעיל ייב ,ןקיווייל ייב ,ןרָאהניײא

 סָאװ ,טײקצנַאג ַא זיא'ס .גנוטכיד ןוא עזָארּפ ןופ גוויז זיא עירָאגעלַא

 טימ טרָאּפעג טרעװ ןעעדיא עטקַארטסבַא ;תוריתס ןופ סױרַא טסקַאװ

 ּוװ .עיזיו רעשירעלטסניק ןופ טײקידמעטָא-סייה ןוא טייקימַאלּפ רעד

 זיא יז ,עיזעַאּפ עתמא --- גנוטכיד עשירָאגעלַא יד זיא טָארעג גוויז רעד

 .תונויער ןיא ךייר ,קידבוט-םוי ,ךעלרעייפ טלַאמעד

 ייב תופוקת עשירַארעטיל עטמיטשַאב ןיא ףיוא טמוק עירָאגעלַא יד

 רעטניה .לבַאפ ,טרָאװכירּפש ,לבַארַאּפ ,םַארגיּפע טימ ךיז טרַאּפ יז ,קלָאפ ַא

 ךיז זומ יז .הפוקת-רוטלוק ַא ןופ עיצידַארט עסיורג ַא ןייטש זומ ריא

 ,םיזמר ךרוד טנעקרעד ךיג ןרעװ סָאװ ,ןעעדיא םָארטש ַא ןופ ןרעגנ

 רצוא ןַא ןופ ףליה רעד טימ ןעמערופ ןענעק זומ רעטכיד רעד .ןעקנּוװנָא

 ןטכיש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעעדיא

 ךרוד ןבעל ןופ םעטָא םעד ןײרַא רָאנ טזָאלב רעטכיד רעד ;קלָאפ ןופ

 ןבעל ךיוא רָאנ ,טײטַאב רָאנ טינ ייז טקנעש ןוא ןוימד ןשיטעַאּפ ןייז

 רעקירעדינ טינ ןוא רעכעה טינ עירָאגעלַא יד זיא םערָאפ עשיטעַאּפ ַא יו

 ןוא עקירעדינ רָאג ןבָאה ןעק יז !שרעדנַא זיא יז ,ןעמרָאפ ערעדנַא ןופ

 .("עידעמָאק עכעלטעג , סעטנַאד) ןעמרָאפ עכיוה רעייז ךיוא

 ַא ךָאנ זיא (1894 ,קסנימ) ןיסעיל םהרבַא ןופ "דיי רעקיביײא רעד,

 -תוריתס סָאד ןעגנערבוצפיונוצ טכוז גנוטכיד עשירַאגעלַא יד יװ ,זיײװַאב

 חוכ ןטימ עיצקַארטסבַא רעד ןופ טפַארק יד ,דליב ןוא קנַאדעג -- ,עקיד

 ןעמוקַאבוצסױרַא ווּורּפ םענופ םינמיס יד .ןקידעבעל ןוא ןטערקנַאק ןופ

 רעד ּוװ ,םוטעמוא .דיל ןיא קיטנעק ךָאנ זיא םערָאפ ןופ טײקצנַאג יד

 ,ץופ רעשירַאטער רעד רַאנ זיא גנוטכיד יד ןוא ןרעק רעד זיא קנַאדעג

 יד ּוװ ,םוטעמוא ;ןעמוקעג טינ גנוטפעהַאב ןייק וצ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא
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 רעד ןיא ,הבשחמ רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא גנופַאש עתמא זיא גנוטכיד

 .רענעטָארעג ַא גוויז

 ןעניסעיל ייב גנוטכיד רעשירָאגעלַא רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז סע

 סָאד ;סוניקוא רעסיורג ַא ,םי ַא יװ -- ןכעל סָאד : סעלומרַאפ עטבילַאב

 רעטנוא רימ דלעפטכַאלש סָאד טרעטיצ סע,) דלעפ-טכַאלש ַא יו --- ןבעל

 ; ("טנערב רערַאבטכורפ ַא םונהיג ַא,) םונהיג ַא יװ -- ןבעל סָאד ,("סיפ יד

 .("!געוו ןיימ רעטייוו ץלַא רימ ייג ךיא,,) געוו ַא יװ -- ןבעל סָאד

 רעד ,רענוד םעד ,גנַאלש רעד ךרוד טריציפינַאזרעּפ טרעוו הנכס

 .תוחוכ ערעדנַא ןוא שינרעטצניפ

 ןגָאירעד טינ טעװ יז ךָאד ,גנַאלש ַא ךימ טגָאי סע

 .ןגָאלש טינ ךימ טעװ רע --- רענוד ַא טלקייק סע

 ,ןרַא טינ ךימ טוט סע -- טרעטצניפרַאֿפ טרעוו ןוז יד

 .ןרַאֿפעג ןופ ךַאל ךיא --- ןעלסיירט ךיִז טמענ דרע יד

 ,זיּפש ,רעסַאװ ,רעייפ :הנכס ןופ ןלָאבמיס יװ וצ ןעמוק םעד ךָאנ

 ,אמזוג ךרוד לָאמ עלַא סיוא ךיז טקירד טקעפע רעשירַאגעלַא רעד ,ליוק

 ,לרוג ,טייקיביײא :ןסָאמ עשימסָאק ןיא טעברַאַאב טרעװ עמעט יד לייוו

 עשירַאגעלַא יד טָאה ןטײקכַאװש עשיטעָאּפ עלַא ייב .סעפַארטסַאטַאק

 טנגונַאב יז ,ןעמַאצנייא טינ ךיז טזַאל יז ,ילפ ןכיוה ןופ הלעמ יד עיזעַאּפ

 ןקיביײא,, ןַא ןגעו טדער "דיי רעקיבײא ,, רעד .םערופ ןגנע ןטימ טינ ךיז

 : "דנוב

 ,ןענערב טינ ךימ לָאז סע ,רעייפ סָאד

 ,ןעגנילש טינ ךימ לָאז סע ,רעסַאװ סָאד

 ,ןענעק טינ ןכעטש ךימ לָאז זיּפש רעד

 .ןעגנירּפש רימ ןופ קירוצ לָאז ליוק יד

 ץלָאטש ןופ ליפעג ַא ןופ טשרעהַאב זיא "דיי רעקיביײא רעד, דיל סָאד

 ןדיי םעד זיא סָאװ ,תוחילש רעשירָאטסיה ןופ ןײזטסּוװַאב םעד ןופ ןוא
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 ןופ ןרָאא רעטנזיױט טרעשַאב ךָאנ ןענייז םיא זַא  ,סייוו רע .טרעשַאב

 ,ןבערטש ןוא ןפמעק ןזומ ץלַא ךָאנ טעוו רע ןעוו ,טיירטש

 -שיטנַאמָאר יד :ןעגנומיטש-טנורג עיינ ףיוא טקעד דיל סניסעיל|

 טיִנ טפמעק ָאד .טפַארק-סגליוו ןוא הדירמ ןופ גנומיטש ערענָאיצולָאװער

 זיא םיא ןגעק סָאװ ,רַאטנוב ַא קלָאפ ַא רָאנ ,דיחי רעשירַאטנוב ןייק

 רעלַאנַאיצַאניזעיגילער רעד ."טייצ רעד ןופ ןָאצ רעד, ּפמעט וליפא

 ןגָארטעגרעבירַא ָאד טרעוװ ("ןרָאװַאב ךימ טעװ עמ,)) לעטשנייא-טנורג

 ,ןבערטש ןוא ףמַאק ןופ ,םזירַאטנולַאװ ןוא עטכישעגנ ןופ סעירָאגעטַאק ןיא

 ,דיחי ןוא קלָאפ ןופ ןבעל ןיא תוחוכ עקידנדײשטנַא ןוא עקידנגעװַאב יו

 ךיז טרענ סָאװ ,לעטשנייא רעשיטנַאמָאר-רענַאיצולַאװער ַא זיא סָאד

 טעוװ סָאװ , ,חוכ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,רוקמ ןשידיײ-טלַא ןופ קיטייצכיילג

 רעכעלרעייפ רעשירָאטער רעד זיא דיל ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ."ןרָאװַאב

 : גנורזחרעביא יד לכ-םדוק .קיטעַאּפ רעד ןופ ןעלטימ עשירָאטער יד ןוא ןַָאט

 ...ןייג צלַא ךָאנ לעװ ךיא ןוא ייג ךיא ןוא ייג ךיא..

 ...ןבעל ךָאנ צלַא לעװ ךיא ןוא בעל ךיא ןוא בעל ךיא...

 ,םירוסי עלַא ןופ רעקרַאטש ןיב ךיא ,ליפ ךיא
 | ,טיירטש ןוא טייקזייב רעכעלשטנעמ ןופ

 ,םערוטש ןופ ,רעייפ ןופ ,רעסַאװ ןופ רעקרַאטש ןוא .
 .טייצ ןופ ןליּפַא רעקרַאטש ןוא

 ,קידאמזוג ןטעטיּפע יד ןענייז עירָאגעלַא רעד ןופ רעגייטש ןפיוא

 :ךיי רעקיבייא רעד -- עמעט רעד וצ רעבָא ןסַאּפ ייז ,קיסַאמרעביא

 תוכולמ יד ,רערַאּבטכרופ ַא םונהיג ַא ,געלשעג-רעקלעפ רעקידלַאװעג

 ,גרעב עקיזיר ,תורוד עזָאלדנע ,עטסקרַאטש יד רעקלעפ יד ,עטסערג יד

 .טעטש-טלעוו ןענייז טעטש יד ,ןזדלעפ עקיטּפעמ ,רעדלעוו עקיטייא

 רעגייטש ןבלעז ןפיוא זיא ײרעלַאמ-גנַאלק יד ןוא ײרעלַאמ-טרַאװ יד

 ,טרעטצניפרַאפ טרעוו ןוז יד ,דלעפטכַאלש סָאד טרעטיצ סע : שילַאברעּפיה

 טעשַארטפ ,טרעקַאלּפ ,טכַארק ,טנערב -- םונהיג רעד ,רענוד ַא טלקייק סע

 ..תונפס
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 ,רעייפ : רוטַאנ רעד ןופ ןטנעמעלע עלַא טכַארבעגנײרַא ןרעוו דיל ןיא !
 ,ןייטש ,דמַאז ,םי ,ןודלעפ ,רעדלעוו ,גרעב ,םערוטש ,דרע ,ןוז ,רעסַאװ
 ,תורוד :רימ ןבָאה עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ .,רענוד ,גנַאלש
 ,םירוסי :עבט רעכעלשטנעמ רעד ןופ ,טיירטש ,דנוב רעקיביײא ,רעקלעפ
 רעקרַאטש ןייז ,ןרַאפעג ןופ ןכַאל ,סַאה ,לובלב ,ןבערטש ,ןפמעק ,טייקזייב
 ןופ רעקרַאטש ,טייצ ןופ וליפא רעקרַאטש ןייז סָאד ,ןטיירטש ,םירוסי ןופ
 ,לױק ,זיּפש ,רעסַאװ ,רעייפ ןופ רעקרַאטש ,גנוטכינרַאפ ןופ תוחוכ יד
 .טייקזייב רעכעלשטנעמ ןופ רעקרַאטש -- רקיע רעד ; הפגמ ,גנַאלש

 -עגנָא ךיוא ךעלגעמ טייוו יו טָאה זילַאנַא-םערָאפ רעקידרעירפ רעד

 רעטיירב רעד :גנוטכיד רעשירַאגעלַא רעד ןופ ןכירטשטנורג יד טנכייצ

 לַאמ טפַא ,ךס ַא ןפרַאװנָא סָאד ,ילפ רעכיוה ריא ,עמעט רעד ןופ םענרַאפ

 -רעּפיה יד ;ןָאט ןופ טײקשיטעטַאּפ ,טייקכעלרעייפ יד ;ןטנעמעלע ליפ וצ

 רעליטש ,רעמיטניא ןופ ןלעפ סָאד ;סיורג ץלַא ןענעכייצ סָאד ,טײקשילָאב

 טרעוו סע רעכלעוו ךרוד ,טײקשירַאטער ,טייקידנסיורד יד ;גנובעלרעביא

 ךָאד ןוא ןבערטש ןכעלשטנעמ ןופ טלעװ עכעלרעניא יד טרעדלישעג

 ,טפַארק ןגָאמרַאפ ,רענַאשז רעשיטעָאּפ ַא יו ,עירָאגעלַא יד ןעק

 עזָארּפ ןופ גנוריזיטעָאּפ

 ױזַא יו ,לָאמ עלַא זיא רעקירָאגעלַא-רעטכיד םייב לגנַארעג-טנורג ַא

 יד ןכעלשטנעמרַאפ ןוא ןייז וצ רבוג ױזַא יו ןוא עזַארּפ יד ןריזיטעַאּפ וצ

 ןוא לשמ ןטקַארטסבַא סיוא רַאפ ןכַאמ וצ יז ױזַא יוװ ,אפוג עירָאגעלַא

 ייווצ , יד עמעָאּפ רעד ןיא ןכיירגרעד וצ טימעג סע ךיז טָאה ץרּפ .לשמנ

 סָאד זיא םדוק ,עטלַא רעייז עמעַאּפ רעד ןיא ןענייז ןויטָאמ יד ."רעדירב

 גירק רעד אקווד .ייז ןשיווצ גירק רעד ןוא רעדירב ייווצ ןופ וויטַאמ רעד

 םענופ וויטָאמ רעד טמוק םעד ךָאנ ;קידנרעטישרעד טקריוװ רעדירב ןשיווצ

 וצ ןָא טדער סָאװ ,גנַאלש יד סע זיא ךעלטנייוועג ,סטכעלש וצ רעדײרנַא

 .ור יד טרעטשעצ ןֹוא ףיוא טסייר סָאװ הרושב ריא טימ טמוק יז ;זייב

 ןייז ןבעל ןיא ןעק םיא זַא ,שטנעמ רעד ךיז טסיוורעד טייז ןייא ןופ

 ,ןדגַארַאמש רעמ ,תורישע רעמ ,טליײטעגוצ זיא םיא יוװ רעמ  טרעשַאב

 םייב ןכיירגרעד רעדורב ןייא סע ןעק טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טכַאמ רעמ
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 ,רעדורב ןייד רָאנ טכַארטַאב :דלַאװעג ןוא גנוקירדַאב ךרוד רָאנ ןטייווצ

 ,רעדורב ןרעטלע םוצ גנַאלש יד טגַאז

 קירבַאֿפ ַא זיא סָאד...
 ! קילג ןוא ןטנַאמַאיד ,ןטנַאילירב ,ןלערק ןופ
 סייה ךעלרעדנּוװ ןוא ,טעברַא רע ,ךיז טפערט סע
 .סייווש טימ ךיִז טקעדַאב ןרעטש רעד ,םיא טרעוו

 ,טנַאה רעד טימ טשיװ רע ...ןֿפָארט יד ןפירט סע
 ,טנַאמַאיד ַא זיא סָאד -- ןּפָארט רעד ! טינ זָאל
 ! טיה ןטעברַא רַאנ
 ,סייווש סעד ףיוא ביילק
 ! ןטנַאמַאיד רעסעפ ןָא וטסטיש

 ,ןלערק רָאנ טינ ןריצודַארּפ ןעק רע ,קירבַאפ ַא זיא שטנעמ רעד

 רעפַאשַאב רעד יו שטנעמ רעד .קילג ךיוא רָאנ ,ןטנַאמַאיד ,ןטנַאילירב

 ,תמא זיא'ס .טסקעטנַאק םעד ןיא עשיטעָאפ-יײנ ןוא עיינ סָאד זיא ,קילג ןופ

 טרעדליש ץרּפ .בײהנַא ןיא טלעפעג טינ ךיוא רעדירב יד טָאה קילג זַא

 :עביל ןוא טייקיירטעג טימ לופ ןבעל סָאד

 ; טניולַאב עביל יד למיה רעד טָאה סָאד

 ,טניווװװעג רעדירב ייווצ לזייה ןיא ןבָאה סע

 ,יירטעג ןעמַאזוצ רעדירב ייווצ ןטלַאה סע

 ! יירֿפ ךיז טעברַא'ס רָאנ ,טעברַא יד זיא רעווש

 עשיטָאזקע ןגָאמרַאפ גנוטכיד זומ עירָאגעלַא רעד ןופ רעגייטש ןפיוא

 טייז רענעי ףיוא ,, ןעניפעג ךיז זומ לביטש סָאד .ןטנעמעלע עשימסַאק ןוא

 ,דלָאג טימ ךעלגעטיגָאט סע טריצַאב ןוז יד .?לָאט ןיא לזייה ַא, -- "םי

 זיא גנַאלש יד טמוק'ס ןכלעוו ןופ ,דלאו רעד טינ ,לָאט רעד טינ רעבָא

 סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ ךיוא זיא'ס .טייקילעפוצ ַא
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 ןרעטש ןוא הנבל

 ןרעג ךיז ןטלַאהרַאֿפ

 ! ןביוש יד רעבליז טימ ןלָאמ ןוא

 סטָאג ןדיב ףיױא טמוק ףוס םוצ !עביל יד טנױלַאב למיה רעד

 "רעדירב ייוצ, סעצרּפ ןיא לרוג רעד טרעװ ןגעווטסעד ןופ ;ףָארטש

 סע .,ןײלַא שטנעמ רעד טגנערב ףָארטש יד .דרע רעד ףיוא ָאד טמיטשַאב

 ןענייז ףַארטש ןוא עביל .םזינַאמוה ןופ ןימאמ-ינא םעיינ ןטימ טמיטש

 עקידרעטייו יד ןיֵא טגיל לסילש רעד .ןשטנעמ םענופ טנעה יד ןיא

 -נדייל עכעלשטנעמ עטציירעגפיוא ןופ עבט יד ףיוא ןקעד סָאװ ,רעטרעוו
 .טקילפנַאק ןופ תוחוכ-ביירט יד ןענייז ןטפַאשנדייל יד ; ןטפַאש

 ,ףַאלש רעד ייז טכייוו סע ,ןדנּוװשרַאֿפ זיא קילג סָאד

 .קעװַא ןדירפ רעד ,עביל יד זיא קעוװַא

 ,קערש רַאפ רעטייווצ רעד ,קיטייװ רַאפ טינ טפַאלש רעד

 ,םוטכייר ןיימ זיא'ס ,תורישע ןיימ זיא'ס,, : טיירש רעד

 ."טוג ןיימ

 "! טולב ןיימ ןוא סייווש ןיימ ,ןרערט זיא'ס;/ : רענעי ןוא

 "טסניק יירד ךרוד רָאפ ןצרּפ ייב טמוק עירָאגעלַא יד ןייז רבוג סָאד

 -ַארד (ב ,רעטקַארַאכ ןופ גנופיטרַאפ ןוא גנורעדליש (א :ןעלטימ עשירעל

 יד ןופ רעטקַארַאכ ןופ גנורעדליש יד .םזיריל (ג ,טקילפנַאק רעשיטַאמ

 בייהנַא עמַאס ןופ טרעדליש ץרּפ .ץרַאװש ןוא סייוו םתס טינ זיא רעדירב

 .ןרעטקַארַאכ עכעלשטנעמ ערעדנוזַאב ייווצ רָאנ ,רעדירב ייווצ םתס טינ

 רעדירב יד ןופ רערעדעי יז טמענ ,ךיז טזייוװַאב גנַאלש יד ןעוו ,היארהו

 רעבָא ,טייקנייש ריא טקרעמַאב רערעגניי רעד ךיוא .שרעדנַא ףיוא

 : טינ רעמ

 ,טרעלק רערעגניי רעד ןוא ,קעװַא זיא גנַאלש יד

 ,טרעשַאב טייקנייש ןייז ןזעי ךיז טָאה טָאג יוװ

 יֵל גוט סָאװ טייקנייש יד ןוא צנַאלג רעד, ; סיא גערפ ייג

 .גיוא ןיא הוואת יד ןיוש טמַאלפ ןרעטלע סייב
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 ,ץרַאה ןיא רעדורב ןרעטלע םייב טקעװעגפיוא טרעװ הוואת יד יװ

 ,גנַאלש רעד ןופ גָאלָאנַאמ ןשיטַאמַארד רעייז ַא ןיא טרעדלישעג ץרּפ טָאה

 יז ,טבעל יז .רוגיפ עשירָאגעלַא ןַא יו רעמ דיל ןיא טרעוװ גנַאלש יד

 ,טלַאטשעג עשיטַאמַארד יד ןפַאשַאב ריא ןיא טָאה ץרּפ .הוואת טימ טרעביפ

 ןשירָאטער ַא טימ ,ןבעל ןופ טייקלופ רעד טימ ןעקנַאשַאב יז טַאה רע

 עקיביײא יד ;גנַאלש יד זיא יז ,ףַאשַאב-טלעוו ןופ טנעמעלע ןַא זיא יז ,ליטס

 | !גנַאלש

 רָאנ טינ ןוא רעטקַארַאכ ןופ גנולקיװטנַא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 רעד ןיא טקילפנָאק ַא ךיוא ןעעז רימ .רעדירב ייווצ ןשיווצ טקילפנַאק ַא

 םֹוצ טעזרעד רעדורב רערעטלע רעד ןעוו .אפוג רעדורב ןרעטלע ןופ המשנ

 ,תורישע ןופ טרעוו םעד ּפָא ךיילג עקַאט רע טצַאש ;גנַאלש יד ביײהנַא

 ןויטָאמ עכעלטנרַא ץנַאג בילוצ רעבָא

 ! ןַארַאפ תורישע ךַאד טלעוו רעד ףיוא זיא סע

 ,ןַאמ רעמערָא ,ךיא ,דגַארַאמש ַא בָאה ךיא ןעוו

 | ? טינ סָאװ ,םיא ףיוקרַאפ'כ

 ךירַאי ןפיוא טלַאוװ'כ

 ! וק ַא ןקלעמ וצ רימ טפיוקעג

 ,גנַאלש רעד ןופ גָאלַאיד ןגנַאל ןכָאנ ,רעדורב רערעטלע רעד ןעוו

 ןיא קעװַא ךיז רע טעבנג ,רעדורב ןייז ןקירדַאב וצ ףיוא ךיז טסילשטנַא

 טרעוװו ןפוא ןטקרעמַאבמוא ןַא ףיוא .גנַאלש רעד וצ רעדורב ןופ דלַאװ

 רעדירב יד ןבָאה לָאט ןיא .דלַאװ ןוא לָאט טלעטשעגנגעק עמעַאּפ רעד ןיא

 טעברַאנעמַאזצ ,טעברַא ,עביל רעכעלרעדירב ןופ טסענ ַא טיובעגסיוא

 הוואת ןוא הרות ריא טגנערב יז ,דלַאװ ןופ טמוק גנַאלש יד ,דיירפ ןוא

 | ,דלַאװ ןופ

 ךלֲאװ ןיא שינעגעגַאב יד ץרּפ טרעדליש רעטרעוו עקידנריר ןיא

 ,גנַאלש רעד ןוא שטנעמ םעד ןשיווצ

 ; גנַאלש יד ןוא שטנעמ רעד --- עדייב ןיוש ןציז יז
 .גנַאל ןיוש ןסעומש ןוא ןעמַאזוצ ןציז ייז
 ! קערש רַאפ יצ דיירפ רַאפ -- טינ סייוו ןוא טרעטיצ רע
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 רע ? ןעוו ,ּפָא טינ רעדורב ןרעטלע םעד טזָאל רעטיצ רעקיבלעז רעד

 ,לָאט ןיא קירוצ דלַאװ ןופ טייג

 ,טלייבעג ןטסיופ יד ,ןסיברַאפ ןֿפיל יד

 ,דלַאװ ןופ רעדורב רערעטלע רעד ןיוש טייג

 ,צרַאװש ךיז ןעמיוז ןוא ןענערב ייז ,ןגיוא יד

 .צרַאה ןיא רעדורב םוצ עביל יד טלּפַאצ ךַאד

 -עניא םעֶד ,עמַארד רעד ךרוד ,רעטקַארַאכ ןופ גנורעדליש רעד ךרוד

 טנטָאשרַאפ ןוא טלקנוטרַאפ ,םזיריל םעד ךרוד ,טקילפנַאק ןטסקינייװ

 ןַא טלעטשעגנדירפוצ ןרעוו רימ זַא ,ױזַא ,ןטובירטַא עשירָאגעלַא יד ץרּפ

 .תוכייש-לשמנ ןוא -לשמ םעד

 ךיז טצונַאב "דיי רעקיביײא רעד, דיל סניסעיל .א טימ ךיילגרַאפ ןיא

 ןגעקַא ,ןעלטַימ עשירָאטער םוצמצ ַא טימ "רעדירב ייווצ,, יד ןיא .ץרּפ

 ןיא ןרוגיפ עשיטַאמַארד יד ןוא ןכירטש עשיגָאלָאכיסּפ יד רע טפיטרַאפ

 עשיעדיא ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןליפ וצ טינ זדנוא טרעטש סָאד .דיל

 ;דלַאװ רעד ןוא לָאט רעד ָאד זיא טלעוו רעסייוו רעצנַאג רעד ןיא .הנווכ

 ,עביל טלעטשעגטסעפ טָאה לָאט רעד תעב ;ערעדנַא ןַא זיא לַארַאמ רעייז

 ! החיצר ,ביור דלַאװ רעד ךָאנ טנָאמ

 רעד ןיא גנומיטש עקיסעמעדַאלַאב עסיוועג ַא ןַארַאפ וליפא זיא סע

 יד .הנכס יד ןרעיול דימת טרעװ סע ,טייווצעצ זיא טלעוו יד :עמעָאּפ

 ןייא ןעק טייצ רעדעי וצ זַא ױזַא ,ןשטנעמ םעניא טייזרַאפ זיא הנכס

 ןייז ךיוא טָאה דלַאװ רעד .לבה רעטייווצ רעד ןוא ןיק ןרעװ רעדורב

 יד ןעקנעדעג רעבירעד לָאז שטנעמ רעד .טכַארּפ ןוא טייקנייש ,רעביוצ

 .גנונערָאװ
 רעד זַא ,עירָאגעלַא ןופ ןַאטטנורג םוצ םוא ךיז טרעק דיל סָאד

 ,גנונרעלַאב ,טייקכעלשטנעמ ןייז ןקרַאטש וצ ידכ ,ןבָאה ףרַאדַאב שטנעמ

 ,תורירב ןוא לגנַארעג טימ ,תוריתס ןוא תונויסנ לופ זיא ןיילַא רע םערָאװ

 .סטכעלש ןוא סטוג ןופ געוו םעד ןשטנעמ ןרַאפ ףיוא טקעד עירָאגעלַא יד

 -עלטסניק ךיוה ןוא ענייר זיא ג"ל לאקזחי ןופ גנוטעברַאַאב סעצרּפ

 ןדמערפ ןיא םורַא ייג ךיא , סעצרפ ךיוא זיא שירָאגעלַא ; עירַאגעלַא עשיר

 -שיטנַאמָאר ןוא עשיריל ןסיוא זיא ץרּפ .ל .י ּוו טרָאד וליפא ."דלַאװ
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 ןיא יו ,ןבייהנָא טייצ ןייז ןופ רעגייטש ןפיוא רע זומ ,םערָאפ עשיטעָאּפ

 : עירָאגעלַא ןוא רסומ קיטש ַא טימ ,"שינַאמ,, עמעַאּפ רעד

 -- םתסה ןמ -- טסייוו ריא

 ,םי ַא זיא טלעוװ יד

 ,שיפ ןענייז רימ

 ,טכעה ןענייז לײט)

 ...טכעלש-טשינ ןעגנילש

 () טשינ רשפא ,טגָאז

 ,םי ַא זיא טלעוװ יד

 ; רועיש ַא ןָא טיירב

 .רימ ןענייז שיפ יד

 רשפא ןוא ,טייצ ןייז ןופ רעגייטש ןשיטעַאּפ םעד זניצ ץרּפ טלָאצ ָאד
 .םזילַאוטקעלעטניא --- עבט ןייז ןופ לייט ַא עקַאט סע זיא

 דיל ןופ הרוש-ףוס ןוא בײהנָא

 סָאד .דיל ַא ןבײהנָא ןופ רעגייטש םעד ןטכַארטַאב וצ קיטכיוו זיא סע

 גנַאזעג ןוא ביול ַא, :רקיע ןופ ךיילג ןבױהעגנָא טפָא טָאה דיל עלַאיצַאס

 ףיוא ןסָאלשעג ןבָאה רימ ,רעדירב,, ,(גורפ .ש) ייֵי טעברַא רעד ןוא ימ רעד

 ןיוש טגָאז בײהנָא רעד .(טַאטשלעדע דוד) "דנַאברַאפ ַא טיוט ןוא ןבעל

 וויטָאמ רעד ,עמעט יד ;ןרעװ טגָאזעג דלַאב טעװ סע סָאװ ,ןַא סיורַאפ ןופ

 : .טקעדעגפיוא ךיילג טרעוו

 טדערעג ביײהנָא ןופ דלַאב טרעװ "ּפָאש רעד , דיל סדלעפנעזַאר ןיא

 ןיא טסעגרַאפ שטנעמ רעד יװ ןוא ןענישַאמ יד ןופ שיורעג ןדליוו ןגעוו

 ןבלעז םעד טגלָאפעגכָאנ טָאה דיל עלַאנַאיצַאנ סָאד ךיוא ."ךיא,, ןייז שיור

 עטשרע יד ןיא ץלַא טגָאז "שרַאמ-תולג ַא, סדלעפנעזָאר סירָאמ .רעגייטש

 :גונעג ןיוש זיא הרוש עטשרע יד וליפא .תורוש ריפ

 ! טנַאה ןיא קָאטשרעדנַאװ םעד טימ
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 -פיוא --- תורוש רָאּפ עטשרע יד ןיא -- רינַאמ עקיזָאד יד זיא ללכב

 וליפא קיטנעק רעייז -- גנובעלרעביא רעד ןופ ןכות ןצנַאג םעד ןקעדוצ

 :דלעפנעזַאר סירָאמ ןופ רעדיל עשיריל יד ןיא

 ! ןעמולב-סלוע-תיב -- רָאה עיורג

 .טלעק ַא ליפ ןוא ןָא ךייא קוק ךיא

 ,םַארגיּפע ןופ -- גָאז ןפרַאש ןופ טייקיעפ יד טגָאמרַאפ דלעפנעזַאר

 ןופ .בײהנָא םייב ךיילג םַארגיּפע םעד רע טלעטש רעדיל לייט ןיא ןוא

 ןייא יו רעמ ןוא טימעג ןייא יו רעמ דלעפנעזַאר טגָאמרַאפ ןגעווטסעד

 ,ליפעג ןופ טשרעהַאב רעמ ןרעו סָאװ ,רעדיל עשיריל ענייז ןיא .רינַאמ

 העד ןופ ןַאטטנורג רעד סױרַא ךיז טסייר ,גָאז ןשירָאטער ןפרַאש ןופ יו

 .טכירעגמוא ןוא גנילצולּפ -- טרָאװ עקידנקיורמואַאב סָאד --- גנובעלרעביא

 ."ךעלטעלב:טסברַאה ,, דיל ןייז ןיא יו ,זרעפ ןופ ףוס םוצ סָאד טמוק לָאמ ַא

 ףיש ןיימ ,ףיש ןיימ,, :ןיירפער רעד יװ טמוק הרוש עקידנסיירפיוא יד

 רעדיל עדייב !ןיילַא זיא זיור ןיימ,, דיל ןיא עבלעז סָאד "! רעטנוא טייג

 ,םזיטנַאמַאר ןשיעּפָארײא-ברעמ ןופ טכױהעגנַא ןענייז

 טשרע טקעדעגפיוא דיל ןופ ןרעק רעטליהרַאפ רעד טרעוו לָאמ טפָא

 .ןקיווייל .ה ייב רעגייטש ַא יֹוזַא ,טכירעגמוא ןוא טעּפש

 ץייק טינ ןוא בײהנָא ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,רעדיל עשיריל ןַארַאפ

 טשעל ןוא טרעטיצ ,ןָא ךיז טדניצ סָאװ ,למעלפ ַא יװ ןענייז ייז לייוו ,ףוס

 טײקנטּפָאהַאב עגנערטש ןוא טײקטקַאהענּפָא ,טײקשירַאטנעמגַארפ יד .ךיז

 ןוא ןטימ רעד ,ביײהנַא רעד זַא ,ץרוק ױזַא ןענייז רעדיל יד .חוכ רעייז זיא
 ;"ןזָארג, סשַאוהי ,לשמל ,טײקצנַאג עטלייטעצ-טינ ןייא ןענייז ףוס רעד

 -ַאב ַא הרוש-ףוס ןוא -בייהנַא דיל םעד ןיא וליפא ןליּפש ןגעווטסעד ןופ

 הרוש-ףוס ןוא הרוש-בײהנַָא .טײטַאב ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ לָאר ערעדנוז

 -- ףוס רעד --- "טינ סייוו ךיא , --- ביײהנָא רעד -- גנומיטש יד ןַא ןזייוו

 ."ןענַאטשרַאפ טינ,

 ןלעוטקעלעטניא ןַא טימ קיריל ןיא ךיוא סָאװ ,קידרעווקרעמ זיא סע

 --- טפעהַאב ןוא ןטכַאלפעגפיונוצ ןעמוק ליפעג ןוא הבשחמ ּוװ --- ןגעמרַאפ
 סשָאוהי ןיא -- הרוש רעטשרע רעד ןיא ןבעגעג גָאזנָא רעד טפָא טרעוו
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 ןבעגעג בײהנָא םייב ףַארטס רעדעי ןיא טרעוו -- "טכיל ןעמָאז ַא,, דיל
 .ןרעק רעכעלקנַאדעג רעד

 ןיוש טקעדעגפיוא וויטָאמ רעד טרעװ ,"םיליהת,, דיל סשָאוהי ןיא

 : ףָארטס ןטשרע ןיא

 ,טכַאנ עצנַאג ַא טנייוװעג בָאה ךיא

 .טכַארבעג ףליה ַא טכַאנ יד רימ טָאה

 ןַא יו ףורסיוא רעד זיא -- "טנענעג טכַאנ יד, דיל סשָאוהי ןיא

 יו .טרזחעגרעביא טרעוו "טנענעג טכַאנ יד,, הרוש יד .גנונערַאװ ַא ,גָאזנַא

 ,טיוט ןופ גָאזנָא רעד זיא'ס ,טכַאנ ַא יו רעמ זיא טכַאנ יד --- ןיירפער ַא

 שירעלטסניק טרעװ דיל רעדעי ןיא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק לכה-ךס ןיא

 ןקרַאטשרַאפ וצ ןעגנובעלרעביא-טנורג יד ױזַא יו ,ןפוא ןַא טדנעװעגנַא

 ףיוא קורדסיוא םוצ טמוק גנובעלרעביא יד .קידוועקריוו רעמ ןכַאמ יז ןוא
 ,ךיוא גנוקרַאטשרַאפ ריא ,םינפוא ענעדיישרַאפ

 ,סרעטכיד יד ייב ןָא ןגָאז ,ןַא ןעקניוו דיל ןופ ףוס רעד ןוא ביײהנָא רעד

 ,עטכירעגמוא ןַא ,טנַאלַאט ןשימַארגיּפע םעד ,גָאז ןפרַאש םעד ןבָאה סָאװ

 טײקצנַאג יד ןעעזרעד רימ ןעוו ,סױוַא טמיווש גנודנעוו עטרַאוװרעד-טינ

 רעירפ טָאה סָאװ ,לייט ַא ,טלעטשענגוצ טרעוו סָאװ ,לגיצ ןייא ךרוד

 סָאװ ,רוטקורטס רעדנַא ןַא ןעעזרעד רימ ןוא ,ךיז טקעלּפטנַא ,טלעפעג
 | .רעביא ץלַא טייב

 -ַָאטער ןייא סע זיא רעבָא טפָא ,ןעמַאזוצ ץלַא דיל ןיא טקריוו לָאמ ַא

 ענעי רעלעה טכַאמ סָאװ ;טנָאטַאב סרעדנוזַאב טרעװ סָאװ ,גוצ רעשיר

 זיא דיל סָאד ןכלעוו ןופ ,ןרעק םענעי ,גנוגער עטרַאוורעדמוא ערעדנוזַאב
 .ןסקַאװעגסיוא

 רעטכיד רעד טפָא טשיוװרַאפ ,ןָאטטנורג ןייא ןקריוו ןזָאל וצ ידכ

 ןוא יז טקױרַאב ,ןייא ייז טליטש רע ,ןעלטימ עשירעלטסניק ערעדנַא
 ,ןטָאש ןיא ייז טלעטש

 ןיא קיוויל ,"טלעוו רעד ןופ ביוטש רעד, דיל ןיא ןעזייר םהרבא

 ןשיוורַאפ --- ןָאזנעסינ .א ןוא ױדנַאל ָאשיז לָאמ וצ ,רעדיל רעריביס לייט
 ןרעהרעד ןלָאז רימ ידכ ,רעטרעװ ענייא ץלַא ןעמַארג ייז .םַארג םעד טּפַא
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 ןענייז סָאװ ,םינפוא ערעדנַא ףיוא טקירדעגסיוא גנומיטש יד ,ורמוא םעד

 .רעביל ןעוועג השעמ תעב רעטכיד םעד

 יד יא ןעמענוצפיוא חוכב ןייז רימ ןזומ ,גנוטכיד ןעמענפיוא | םייב |

 טײקצנַאג יד ;רוטקורטס רעד ןופ טײקצנַאג יד יא ,םיקלח עקיטײטַאב

 ףייא יֹו רעמ ןליפ לָאמ ןייא טימ ןפרַאד רימ .ןרעוו טלציּפעצ טינ רָאט

 ןטכעלפ ןטײטַאב יד לייוו | ,רעווש ?.סרעדנוזַאב | זיא סָאד ,טײטַאב ןופ טכיש

 | ,רעביא ריז

 : דיל ןופ ןעמָאנ

 ןוא הרירב עסיוועג ַא ןַארַאפ ןיוש ןיא רעדיל יד ןעלטיטַאב ןיא -

 סירָאמ ןופ עדייב) "טכַאנ, ,"טנװַא; טנכײצַאב טושּפ ןרעוו לייט .הנווכ
 א יא גנונעכיײצַאב-טייצ יד .(שאוהי) "טכַאנרעמוז, רעדָא ,(דלעפנעזַאר

 | .גנוטכיד רעד ןיא חסונ רעטכילַאּב

 ןופ "דילטנװַָא ,ןָאליד .מ .א ןופ "טכַאנ רעמ ,טייקליטש רעמ,}

 ןַא ןיוש ןגָאמרַאפ ,רעגנַאמ .א ןופ *טכַאנ יד ןיב'כ , ,יקסווָאדַאלַאמ עידַאק

 ןיא ;"טנענעג טכַאנ יד, סשָאוהי יװ טקנוּפ ,גנודנעוו ןוא הנווכ רעדנַא

 ,{.גנונָאמ ןוא טעבעג ַא ,גנונַאּפש עסיוועג ַא ןַארַאפ ןיוש זיא ןעלטיט יד

 ,לשמל ,רעדיל ןופ ןעלטיש יו ןרירוניפ רַאי ןופ ןטייצ ןוא םישדח

 -ַאמ) "ןעידָאלעמ-לולא, ,(דוי םוחנ) "ןסינ, ,(ץרַאװש .י .י) "רעבָאטקַא,

 ,(קיווייל .ה) "גנילירפ בײהנָא , ,(קינשטַאבַאט .א) "לולא ,, ,(דלעפנעזַאר סיר

 סקיווייל :ה ,ןעזייר םהרבא ןופ "דילרעטניוו, ,(רעגנַאמ קיציא) "גנילירפ ,

 .טײטַאב ןרעדנוזַאב ַא רָאג טָאה "1925 ,קרָאי-וינ ,יַאמ רעטשרע ,

 ,(שאוהי) "םלוע-תיב ַא ףיוא ,, .טרַא סָאד ןענעכיײצַאב ןעלטיט ערעדנַא

 "ייל .ה) "רעריביס ןגעוו יד ףיוא ,, ,(דלעפנעזָאר .מ) "םי ןופ םעזוב ןפיוא ,

 ,(רעגנַאמ קיציא) "גוצ ןיא , ,(ךַאברעױא םירפא) ייזיוה ןעמוטש ןיא , ,(קיוו

 .(קיווייל .ה) "יברעמ לתוכ םייב ,, ,(ןרעטש לארשי) "לָאטיּפש ןיא גנילירפ ,

 ,(דלעפגעזָאר .מ) "טנלע ןיימ וצ , יו ,רעגייטש םעד ןופ רעדיל ןַארַאפ

 רעד ןיא זיא סָאד .(ןעזיר םהרבא ןופ עדייב) יןבעל םוצ,, ,"םי םוצ,

 זיא רעדיל עשיריל עניילק יד ןיא .עדָא רעד ןופ טשער ַא אמתסמ קיריל
 .עדָא רעשיסַאלק רעד ןיא יו ,ערעדנַא סיוכרוד ַא גנודנעוו עשיטעַאּפ יד
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 הרעטכיד ןופ "ךיא , רעשיריל רעד רקיע רעד זיא "רעדיל-ךיא , יד ןיא

 ."וד , רערעדנוזַאב רעד טינ ןוא

 -יײצַאב רעדָא ,רענַאשז ןטיול רעדיל ןפורוצנַא גהנמ ַא ךיוא ןַארַאפ

 .ז .מ ,קיווייל .ה) "גניר-ןטענַאס , ,"טענָאס, .םערָאפ רעד טול ןענעכ

 ,"ןטעלָאירט , ,(סעלעיעל .א) "דויטע , ,"ָאדנַאר , ,(ווָאקנימ .ב .נ ,שטַאקט

 "הליפת ַא, ,(דוי םוחנ ייב יירד עטצעל יד) "!ויטימירּפ ,, ,"עיגעלע,

 .(קיגשטַאבַאט .א) ?עיצַאירַאװ ַא, ,(גרעבנירג רזעילא)

 ,דיל ןופ הרוש עטשרע יד לטיט ַא רַאפ ןצונ רעדיל עשיריל לייט

 .טנורג םעד רעדָא ,דיל ןופ גנומיטש רעד ןופ סעּפע רעביא טיג סָאװ

 םהרבא ןופ "קיטעמוא,, .גונעג טרָאװ עטשרע סָאד זיא לָאמ טּפַא ; ןויער

 ןענעק וצ קילג סָאד דיל סָאד .דיל ןופ טרָאװ עטשרע סָאד זיא ןעזייר

 טקעלּפטנַא ןוא רעביא ןיוש טיג ןיסעיל םהרבא ןופ "קילג ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 ןופ "ןרעטשנגרָאמ רעטשטנעבעג  .עמעָאּפ רעד ןופ ןויער-טנורג םעד

 "עג רעד .דיל ןופ הרוש עטשרע יד םתס טינ זיא יקסוװָאדָאלַאמ עידַאק

 ;שיטעַאּפ םעד ןיא יוד, רעטיױרטרַאפ רעד זיא ןרעטשנגרָאמ רעטשטנעב

 .ןרעטש םעד ןוא ןירעטכיד רעד ןשיווצ גָאלַאיד

 ,ןרעטשנגרַאמ רעטשטנעבעג

 ,גָאט רַאפ ףיוא ייטש ךיא

 ,ןייש ןטשרע ןייד ןעז וצ

 ,ןןעז ךיד טרעשַאב טינ זיא רימ רַאנ)

 רימ ןופ טלעטשרַאפ צרַאה ןיימ ןופ ןקלַאוװ רעד

 .ןייש ןטשרע ןייד

 רעד ןופ סעּפע לטיט רעד ןיוש טיג רעטכיד ענרעדָאמ לייט ייב

 ַא זיא לטיט רעד .דײרֿפ רעדָא טסגנַא רעד ןופ ,גנומיטש רעקיורמוא

 דיל ןיא רעביא ךיז טרזח סָאװ ,ןיירפער ַא לָאמ טפָא ,דיל ןופ טנעמגַארפ

 ,לָאמ ןייא יו רעמ אפוג

 עטוג ַא,, .דיל ַאזַא זיא ױדנַאל ָאשיז ןופ "גיוו ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו ,ָא,
 זַא ,קידרעװקרעמ .ןפוא םעד ףיוא טלטיטַאב זיא ןבייל ינַאמ ןופ "טכַאנ
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 -טנַאּפשעג יד טגָאמרַאפ "ןיילַא זיא זיור .ןיימ,, סדלעפנעזָאר סירָאמ ןיוש
 סױדנַאל ָאשיז ןוא סבייל ינַאמ ןופ גנומיטש עטרעדורעגפיוא ןוא טייק
 ."ןיילַא זיא זיור ןיימ,, רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנע זרעפ רעדעי .דיל ָא
 יד ןופ טמַאטש ,"רמוש רעקיביײא, דיל סקינשטַאבַאט ןופ לּפעק סָאד
 : ןיירפער ןופ רעטרעוװ ייווצ עטצעל

 ּזרמוש רעקיבײא ,וטסליוװ סָאװ

 .רמוש רעקיביײא ,ןליוו ןייד וט ךיא

 ןעק עכעלמענ סָאד .דיל ןופ ןעמונעגסױרַא לגיצ ַא זיא לטיט רעד

 ?יווצ יד טמענ לטיט רעד ."יינש ןוא קערש , סיקצילַא .מ ןגעוו ןגָאז ןעמ

 סָאד .ןָא ןביוא קעװַא ייז טלעטש ןוא דיל ןופ רעטרעוו עקידנעלסיירטפיוא

 הרוש רעד טימ ןָא ךיז טבייה דיל

 טכַאנ רעד ןיא ןענַאב ןופ ףייפ רעד טקערש ךימ

 :ױזַא ךיז טקידנע ןוא

 ,טכַאנ רעסייוו רעטלַאק ןיא טגָאי רע ,טגָאי רע
 .ירשעג קידעבעל ןוא סייה זיא ףייפ ןייז

 ,טכַארבעג רעהַא ךימ טָאה ַאזַא ןַאב ַא

 .יינש ןוא קערש ןשיווצ ןזָאלעג ַאד ןוא

 ,הפוקת -ןברוח רעד ןופ טנעמָאמ ַא טרעדליש דיל סיקצילָא -

 עשיגָאל-שיגָאלָאכיסּפ ַא לטיט רעד טליפרעד רעדיל עסיוועג ןיא

 ןרעדנוזַאב ןייא ןענַאמרעד ןופ ,ּפָארט םעד ןלעטש ,ןענָאטַאב ןופ עיצקנופ

 ןיוש, דיל סנײטשטַאלג בקעי ןיא .ןצנַאג םוצ ךייש זיא סָאװ ,טנעמעלע

 ןופ ןעמונעגסױרַא רעטרעוו ייווצ יד .עיצקנופ יד רָאלק רימ ןעעז "דלַאב

 ןופ הנווכ עשיגָאל-שיגַאלָאכיסּפ יד ןגָאמרַאפ הרוש רעטשרע רעד ןטימ

 ,ןעו טעה טינ זיא סָאד זַא ,"דלַאב ןיוש , טמוק רזג רעד זַא ,ןזײװנַא
 :ַאזַא זיא רזג רעד .דלַאב ןיוש עקַאט רָאנ
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 ,רעטרעוו עלַא ןריוװעגנַא ןיוש ןבָאה רימ
 .ןגיװשטנַא טָא ןרעו רעלײמ-למַאטש יד

 .קידייל .טא קַאז-השורי רעד .

 טינ לָאמ ןייק קיביײא טרָאװ סָאד טרעוו "קיבייא , דיל סקיווייל ןיא

 ףיוא ךיז ביוה ךיא ,, :רַאג זיא ,רעביא ךיז טרזח סָאװ ,הרוש יד .טצונעג
 טייקיבייא יד זיא רעבָא וויטָאמ רעד ."רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו

 .טולב ןוא הסיפת ןיא ןוחצנ רעכעלשטנעמ ןייז ,ןשטנעמ ןקידנדייל ןופ
 ןייא ןייק "ַאכע ,, טרָאװ סָאד טרעוו ,ןרעטש .י ןופ *ַאכע ,, דיל םעד ןיא ךיוא

 ,דיל ןופ טײטַאב םוצ דײשַאב ַא לּפעק סָאד זיא ךָאד .טנַאמרעד טינ לָאמ

 ערעדנַא יד ענייא ךיז ןכוז רעטומ ןוא ןוז יו ,טלייצרעד טרעוו'ס ןכלעוו ןיא

 וו רעקרַאטש זיא סָאװ ,ייז טדיישעצ חוכ ַא רָאנ ,טייקיבײא רעד ןיא

 טינ ןעק טױט רעד וליפַא סָאװ ,ייז טדניברַאפ חוכ ַא ןוא .,טיוט -- ןבעל

 ,עביל --- ןעגנערבמוא

 -ַאילימי ןרערט רעד, ,לשמל .העלמימ עשינַאריא שוריפב ןַארַאפ

 /. ,ףלעּפנעזַאר סירָאמ ןופ יירענ

 ,לויטרוא םעד ,גנומיטש יד ןגָאזנַא לטיט ןיא ךיילג ןליוו רעדיל לייט

 "גנוטרַאװרעד ,, ,(דלעפנעזָאר סירָאמ) "טלעוו עטיוט יד , : גנובעלרעביא יד

 ערעדנַא .(גרעבנירג רזעילא) "ןרעטש ענעשָאלעגסיוא , ,(רעגנַאמ קיציא)

 ,(דלעפנעזָאר סירָאמ) ?רעלדַא רעד , :עשירַאגעלַא ןענייז ןעלטיט

 .(ןעזייר םהרבא) "טנַאװ

 ערָאלק ַא לטיט רעד ךעלטנייוועג טגָאמרַאפ רעדיל עשירָאטסיה ןיא

 קיציא) "הקבר, :עיצַאוטיס רעד .ףיוא רעדָא דלעה ןפיוא גנוזייוונַא

 -ייֵל .ה) "לואש ךעטסַאּפ רעד , ,(ךַאברעױא םירפא) "לאעמשי , ,(רעגנַאמ

 ,(ןיסעיל ..א) "טרעקעל שריה, ,(קינלָאר .י) "אסוד ןב איננח, ,(קיוו

 לחר) "ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעפמעק יד , ,(שטיװַאר ךלמ) "עזַאניּפש,

 .(ןרָאק

 ןופ .גנונַא ןַא ןבעג ןיוש ןענעק רעביירש ַא ייב רעדיל ןופ ןעלטיט יד

 סָאװ טכיל ַא, ,"סנטַאש, סשָאוהי .גנומיטש ןייז ןוא רעגייטש  ןייז

 ןייז ןופ רעדיל יד -- "םלוע-תיב ַא ףיוא , ,"טנענעג טכַאנ יד , ,"טקנַאצ

 ןופ .ןָאט-טנורג םעד ןופ .סעֶּפע רעביא ןיילַא ןיוש ןביג --- הפוקת רעטצעל
 .עילַאכנַאלעמ
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 ,ךיל ןופ גנַאג ןשיטעַאּפ ןצנַאג םוצ לסילש ַא ןענייז ןעלטיט לייט

 "עמש תאירק , :טימעג סָאד ,עיצַאוטיס יד ןייטשרַאפ וצ קיטיינ ןענייז .ייז

 עטצעל עמַאס סָאד .(ןײטשטַאלג בקעי) "הליפת ַא,, ,(ךַאברעױא םירפא)
 ןיא ,לשמל ;יו ,דיל ַא ןופ לטיט ַא יװ טצונעג לַאמ ַא טרעװ טרַאװ

 טרָאװ סָאד ."רעדיל רעריביס, לקיצ םענופ "ןיײלַא; דיל סקיווייל
 -כיד רעד סָאװ ,טייקמאזנייא ןופ ליפעג סָאד טנכײצַאב "ןיילַא;

 עשיטילָאּפ יד ייב רָאנ טינ טליפרעד ,הסיפת ןיא רענעגנַאפעג ַא ,רעט

 .ייז ןטיה סָאװ ,ןטַאדלַאס יד ,םירמוש יד ייב ךיוא רָאנ ,ןטנַאטסערַא

 זיא טײקניײלַא רעייז ןוא דימ ןענייז ייז ךיוא ,ןפָאלשרַאפ ןענייז ייז ךיוא

 ,רָאלקמוא ןוא קידנגערנַא ביײהנַא ןַא יו זיא "ןײלַא, לטיט רעד .סיורג

 דײשַאב םעד רָאלק טכַאמ -- "ןײלַא , --- דיל ןופ טרָאװ עטצעל סָאד רעבַא

 טײקטנעַאנ יד ,ןשטנעמ ןשיװצ טײקטנעָאנ יד :דיל ןופ טײטַאב םעד ןוא

 טנַאה עקידנּפָארטש יד סָאװ ,ןטּפשמרַאפ םעד ןוא ןטקינײּפעג םעד ןשיווצ

 .ןקיניײּפ וצ טלעטשעגקעװַא טָאה

 -טַאלג בקעי) "רמש , :רעביירש ןגעוו ןענייז רעדיל לָאצ עסיורג ַא

 ,(קינשטַאבַאט .א ןופ עדִייב) "ןַאליד השמ-םהרבא ,, ,"בייל ינַאמ,, ,(ןייטש

 .א) 'ןיימ רבח ,ושָאטַאּפָא, ,(בייל ינַאמ) "ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא,

 | .(סעלעיעל

 טפָא .ךַאז עקידנסיורד ןייק טינ רעטכיד םייב ןזיא דיל ןופ לטיט רעד

 סעּפע ןקעדפיוא ןופ ,ןכיירטשרעטנוא ןופ עיצקנופ ַא שוריפב רע טָאה לָאמ

 ןָאט םעד ןלעטש ןופ ,ןרעלקפיוא ןופ ,זדנוא ןטיירגוצ ןופ ,זדנוא רַאפ

 .דיל ןופ ןעמונעגסיורַא לגיצ ַא לטיט רעד זיא לָאמ ַא ,ּפָארט םעד רעדָא

 רַאנ ,לטיט םעד ןייגייברַאפ טינ ןעמ ףרַאד גנוטכיד ןריזילַאנַא םייב

 .גנופַאש רעשירעטכיד רעד טימ תוכייש עטסקינייוװעניא ןייז ןעז

 עיצידַארט עשיטעַאּפ ןוא גנוטכיד

 ַא גָאט ןקיטנייה םייב זיא "שינעטנעקרעדיךיא, עכעלשטנעמ יד

 -נעייווצ ַא ךות ןיא זיא יז ;ןשטנעמ ןשידיי םעד רַאפ םעלבָארּפ קידלרוג

 יד סָאד זיא ויטקעלָאק .עלעודיווידניא ןַא ןוא עויטקעלָאק ַא :עקיד

 ןרַאפ טייקיעפ-םענפיוא יד ,לרוג ןשידיי םענעגייא ןופ שינעטנעקרעד

 -- סָאד טיײטַאב לעודיווידניא ; רעטקַארַאכ ןוא שטיינק ןשידיי ןקיטרַאנגײא
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 ,קלָאפ םענעגייא ןטימ ןדנובעגסיוא ןוא ןדנובעג שיכיסּפ ךיז ןליפ סָאד

 טימ ןייטש וצ חוכ םעד ,קיטייצכיילג ,ןגָאמרַאפ ךָאד ןוא ,עיצידַארט ןייז

 -עגייא ןופ טלעוו רעקידתוריתס רעד ןיא ,טנייה םענעגייא ןיא סיפ עדייב

 זומ שטנעמ רעדעי סָאװ ,גויז רעטשטנעבעג רעד זיא סָאד .ןבעל םענ

 ןשטנעמ "ןטעקַאנ , ןופ טײקשיגַארט יד .ןבעל-המשנ ןייז ןיא ןכיירגרעד

 . ןילטייצ ןרהא טרעדלישעג רָאלק ןיוש טָאה

 טעקַאנ

 ,שטנעמ רעטעקַאנ

 ודיי רעטעקַאנ
 ! טבש ןיא םיוב ַא יװ טעקַאנ

 ּפָאק רעטעקַאנ ןייד

 ,שאר-לש ַא טנַאמ

 .דיילש ַא טנַאמ םערַא ןייד

 טַאהעג ןודקּפ ַא
 ,טיהעג טשינ סיא ןוא

 .טיהעג טשינ םיא ןוא טַאהעג

 ,דלוש ריד ןיא טנייוו

 ,ךלוש ןייד טרעטיצ

 .דיי רעטעקַאנ ,וד ,ךיי

 ,דלוש ןייד טרעטיצ

 ,ודלוש ריד ןיא טנייוו

 ..שַארֿפ ַא טײצטכַאנרַאֿפ יװ טנייוװ

 םערָא רעקניל ןייד

 ךי-לש ַא טנַאמ

 .שאר-לש ַא ּפָאק ןייד טנַאמ'ס ןוא

 (295---290 יזז ,3 יב ,"רעדיל עטלמַאזעג, ,ןילטייצ .א)

 ןופ הפוקת רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןדיי םעד רַאפ

 יו ןגעו עכעלטע ךעלגעמ ןענייז ,גנוקיטכערַאבכיײלג ןוא עיצַאּפיצנַאמע
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 ;טייקנעוטעגסיוא ןופ ןוא טײקטלצרַאװעגסױא ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ױזַא

 ןוא גנוקרַאטש ןבעג ךיוא ןדיי םעד ןעק געװ רעשיטעילַאנַאיצַאנ רעד

 רַאפ ןפָא ןטלַאה ץרַאה ןייז לָאז רע רָאנ ביוא ,תורוד טימ טייקגדנובעג

 רעד ןופ ןעיירפַאב ךיז לָאז רע ביוא ,תורוד ײלרעלַא ןופ ןעגנופַאש

 עשירָאטסיה ענעגייא ןייז ןוא רוד רענעגייא ןייז סָאװ ,טייקטצענערגַאב

 .ףױרַא רדסכ םיא ףיוא ןגייל הפוקת

 הגרדמ עשילַארָאמ עכיוה יד זיא טיבעג-סגנופַאש םוש ןייק ףיוא

 -עטיל רעשידיי רעקיטייצטנייה רעזדנוא ןיא יוװ ,ןרָאװעג טכיירגרעד טינ

 .גנוטכיד רעד ןיא טּפיוהרעביא ,רוטַאר

 רעזדנוא ןופ "ןכיגניא םוצ ןליוו,, רעטלייאעגרעביא ,רעקידרעּפָאה רעד

 "ןכָאּפע ןופ רעטצעל רעד, ןיא ןבעל רימ זַא ,שינעדנעלברַאפ יד ,רוד

 ,רעבירַא ןלעוװ תורוד ;ןעגנַאגעגיײברַאפ קירעיורט ןוא ךיג זיא (ןילטייצ .א)

 עשיטּפילַאקַאּפַא יד וצ ןרעהוצ ךיז ייז ןלעװ גנורעדנּוװרַאפ טימ ןוא

 ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא .ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סָאװ ,ןעגנועז

 ,רעטכיד יד ןופ עטסטלע יד ןוא עטסגניי יד טפָא טגָאמרַאפ ןעגנועז יד

 רעטכיד ןגנוי םעד ןופ "היח רעד וצ האובנ יד, ןענַאמרעד וצ גונעג

 רע ;"ענליוו-גנוי, עּפורג רעלופטנַאלַאט רעד ןופ רענייא ,ףלָאװ רעזייל

 ןטייוצ ןופ טייצ רעד ןיא טײקנַארק ןוא רעגנוה ןופ ןעמוקעגמוא זיא

 -ּפילַאקָאּפַא-שידיי .(1955 ,קרָאי-וינ ,"רעדיל , ,ףלָאװ רעזייל) גירק-טלעוו

 ןיא עמעָאּפ יד ,ליּפשיב םוצ ,ןילטייצ ןרהא ןופ גנוטכיד יד זיא שיט

 ,ןילטייצ .א) תובצע ןייז טימ "גָאלַאיד ַא, טריפ רעטכיד רעד רעכלעוו

 ,(242---240 יזז ,3 דנַאב ,"רעדיל עטלמַאזעג

 ןיטש ןזומ רדסכ ןיש טעװ גנופַאש עשידיי ןַא ,סָאד טניימ יצ

 סע ,שירעפעש טינ זיא סע ;טינ זומ סע ,ןיינ ? תובצע ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 .תורוד עשידיי ןייק ןדניבוצ טינ ןעק

 עקידװעליּפש ייס טגָאמרַאפ גנופַאש ריא סָאװ ,יקסווָאדָאלַאמ עידַאק

 -סנבעל ןשידיײ-שינַאקירעמַא ןופ רעדיל עשינַאריא ייס ,רעדיל-רעדניק

 ךײשַאב םענעגייא ריא טָאה ,םוקמוא ןוא ןברוח ןופ רעדיל ייס ,רעגייטש

 טגנערב טײקטלּפָאט ריא וצ לסילש םעד .טײקטלּפָאט רעשירעטכידריא רַאפ

 ."ןכיוה ַא גרַאב ַא ףיוא , דיל ריא ןיא סױרַא ןירעטכיד יד
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 ,ןכיוה ַא גרַאב ַא ףיוא

 ,ןטייגרעד למיה ןזיב סָאװ

 ,רעמייב ענירג ייווצ ןסקַאװ

 .טײרּפשעגסיױא ןגייווצ יד

 ,ןגייווצ ענירג יד ףיוא ןוא

 ,גנַאזעג ןליּפש לגייפ ייווצ

 ,ןעניגַאב טגניז לגיופ ןייא

 .גנַאגרַאֿפנוז ןיא רעטייווצ רעד

 ,לגיופ רעד טגניז ןעניגַאב

 .טיירפרעד גָאט רעגנוי רעד

 לגיופ רעטייווצ רעד טכַאנ רַאֿפ

 .טייגראֿפ ןוז יד סָאװ ,טגָאלק

 ןכיוה סעד גרַאב סעד וצ ןוא

 ,גנַאג ןיימ טינ ךיא סָאזרַאֿפ

 ,רעדיל עדייב ןיא טבילרַאֿפ

 .גנַאגרַאפנוז ןופ ןוא ןעניגַאב ןופ

 (1946 ,"ןבילבעג זיא ןיילַא דוד ךלמ רעד , ,יקסוָאדָאלַאמ .ק)

 ךָאנ גנַאל ןלעװ ןכעלטנגוי ןוא דניק ןשידיי םעד רַאפ דיל םעד ןיא

 ךיירפ רעשידיי ןופ ןוגינ ןטימ רענייא ,לגייפ ייווצ ןעגניז ןזומ אמתסמ

 .טפַאשקנעב ןוא רעיורט ןופ ןוגינ ַא טימ רענייא ןוא גנויינַאב ןוא

 ּצ

 רעגייטש-רוטלוק ןשידיי ןופ גנוריזינרעדַאמ ןוא גנוריזינַאיצולַאװער יד

 ןלענָאיצידַארט םוצ דנובוצ םעד ןסירעגרעביא טינ טָאה ה"י ןט19 ףוס

 יד טרעהעגפיוא טינ לָאמ ןייק טָאה גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא .לָאמַא
 ,טלַא ןוא יינ ןשיווצ גנוטפעהַאב
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 רעד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה גנוטכיד רעיײנ רעד ןופ םינושאר יד

 םהרבא ,גורפ .ש ,ץרּפ .ל .י) הליפת רעד ןופ םזיריל ןיא טייקוויטסעגוס

 ןופ טייקיטכעמ רעלענַאיצַאמע ןוא סָאטַאּפ םעד ,(ןרָאהניײא דוד ,ןעזייר

 ַא ןופ ליורג ןוא טסנרע ןטימ ,(קילַאיב ןמחנ םייח) עדער רעשיאיבנ

 רעד רַאנ ,"סעיצַאזיליטס , יװ רעמ ןעוועג ןענייז סָאד ; (יקסנַא .ש) העומש

 ךישממ ןוא ןעמונעגפיוא טָאה גנוטכיד עשידיי יד סָאװ ,ליטס ַא ןופ ךשמה

 .ןעוועג

 ,ןלַאנַאיצַאנ ןיא ייס ,דיל ןלַאיצַאס ןיא ייס טקריוװעג טָאה חסונ רעד

 -עווַאב ערענָאיצולָאװער ןעוועג ןענייז ןעגנומערטש עשיעדיא עדייב םגה

 זיא סָאװ רָאפ ןבעל עשידיי סָאד טמערוטשעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוג

 םוש ןייק טנכיײצעגנָא ןעװעג טינ זיא םעד רַאפ ?יױזַא ןעשעג סָאד

 .ןײזטסּוװַאב-רוטלוק ןוא ןפַאש ןכעלשטנעמ ןופ "גנַאװצ ,

 -ייטש -רוטלוק ןדעי ןיא זיא טייקלעפ-םענפיוא עכעלשטנעמ רעזדנוא

 ,תונווכ ןעמענוצפיוא חוכב ןענייז רימ ,עטצענערגַאבמוא ןייק טינ רעג

 ןופ ןצענערג יד ןיא רַאנ ןעגנובעלרעביא ןוא תונויער ,דייר עכעלשטנעמ

 ןופ גנוקריוו יד .ןעמרָאפ ענעפַאשעג רעירפ ןופ ןוא סעיצידַארט עסיוועג

 ךיז זומ עיינ סָאד ,ןפוא ןבלעז ןפיוא ךיוא טייג ןעמרָאפ עשירעלטסניק

 ןעִיצ רעטייוו זומ ,רעַירפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,סעּפע ףיוא ןרַאּפשנַא דימת

 .ןטייקטכירעגמוא טימ לופ זיא גנופַאש עשיטעָאּפ יד ןעוו וליפא ,םעדָאפ ַא

 ויטָאמ ,שזַאמיא ןיא תוכייש עטסקינייװעניא ןייק טינ טָאה גנוטכיד ּוװ

 עיצידַארט רעשירַארעטיל רעקידרעירפ ַא טימ םערָאפ רעשיטעַאּפ רעדָא

 יז רעדָא ,ךעלדנעטשרַאפמוא ,דמערפ --- יינ טָאטשנַא יז טרעוו ,קלָאפ םייב

 רעכעלשטנעמ רעטלצנייאראפ ןוא רעקיצנייא ןַא ןופ לוק ליטש ַא טימ טדער

 ,גנובעלרעביא

 ןייק טינ זיא םערָאפ רעשירעלטסניק רעקידרעירפ ַא טימ תופתוש יד

 ,טרַאװרעד-טינ טמוק יז ,טכירעגמוא טמוק יז ,עקידנוויכב

 : רעקיטרַאליפ ַא ןעוועג רַאּפשנַא רעד זיא גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא

 טכױהעגנָא ןעוועג קיריל יד ןדיי ייב ךיוא זיא רוטַארעטיל רעדעי ןיא יו

 .דילעביל ןטימ לַאפ רעד ןעוועג סָאד זיא טּפיוהרעביא ,דילסקלַאפ םענופ

 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטכיש עלַאיצַאס ןופ טמַאטשעג טָאה דילסקלַאפ סָאד

 -עגמוא יד ,ליפעג ןופ טײקנַאטנַאּפס יד טיהעגסיוא רעגנעל ןבעל ןשידיי
 ןעמרָאפ ייווצ ךָאנ .ןבעל םוצ תוכייש עטקעריד ,עוװְלַאנ יד ןוא טייקטמיוצ
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 ןענייז סָאד ;דילעביל ןרעסיוא קורדסיוא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה דילסקלַאפ ןופ

 .דילגיוו סָאד (ב ןוא דיל ("עשילַארַאמ ,) עקידנריפַאסַאליפ סָאד (א :ןעוועג

 ,רעדיל , : דיל סיקצָאטסָאלַאיב .י .ב טימ ,אמגוד ַא יװ ,ןבייהנָא רימָאל

 : טנעמגַארפ ַא רָאנ ןעגנערב רימ .(1958 ,דיל וצ דיל) "רעדיל עניימ

 ,רעדיל עניימ ,רעדיל

 ;קערש ןיא יױֵזַא תוא וצ תוא ךיִז ריא טעילוט סָאװ

 ,טרעביושעגפיוא תורוש ןעמוק ,זײװרַאּפ-זײװרַאֿפ

 .קערטש רעטסיוװרַאפ ףיוא לגייפ יד יו

 ,ןבילקעג טכענ ךרוד ךייא ךָאד בָאה'כ

 ,טיהעג ןוא טמעראוװעג זייווקיצנייא

 ,ןשעלרַאפ ךיז לָאז צלַא ןעוו ; טפַאהעג ןוא

 ! טילגעצ לעה ןביילב רעייפ רעייא ךָאד טעוו

 ,לחומ זדנוא יז --- : רעדיל יד ןרעפטנע
 ,טור עקידנענערב ַאזַא ךשוח םעניא זדנוא טקערש סע
 יירשעגסיוא ןדעי ןוא טרָאװ ןדעי טימ זַא
 .טולב ןסָאגרַאפ ןוא גנוקוצרַאפ סױרַא טיירש

 ןופ סיוכרוד טמַאטש טייקשירעדליב יד ,עיינ ַא זיא גנובעלרעביא יד

 גָאלַאיד ןופ םערָאפ יד רעבָא ,ןגעמרַאפ ןשיטעַאּפ םענעגייא סרעטכיד

 ןיא .רוקמ ןשיטסירָאלקלָאפ ַא טָאה רעדיל ענייז ןוא רעטכיד ןשיווצ

 ליוו רע עכלעוו ,ןרָאי ענייז טימ סיוא שטנעמ רעד ךיז טהנעט דילסקלָאפ

 טשּפ ַא םיא ןענרעל ןוא ןשטנעמ םעד ןרעדיוורעד ייז ךיוא ;ןגָאינַא

 .ןבעל ןפיוא

 ןקידנריטַאסַאליפ ןופ עיצידַארט יד ךישממ זיא רעטכיד רעשידיי רעד

 ןעװעג דימת ןזיא רָאלקלָאפ .דילסקלָאפ ןשידיי ןופ חסונ "ןשילַארָאמ ,

 רעשיטעַאּפ ַא ךַאנ טדנעװעג ךיז טָאה רעטכיד רעד ןכלעוו וצ ,רוקמ ַא

 .ןּפעש וצ ןכלעוו ןופ ,םענורב רערָאלק ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע .םערָאפ

 טצונעגסיוא ירפ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא זיא םערַאפ-דילגיװ יד

 גנוטכיד רעד ןיא ןענייז ןצענערג עכעלריטַאנ עריא רעבָא ,ןרָאװעג
 רעשירַארעטיל רעדעי ןיא זַא ,קידרעוװקרעמ זיא'ס .ןרָאװעג ןפרָאװעגמוא ךיג
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 -עגנײירַא זיא סָאװ ,"טייקידתוריתס, יד טקרעמעג טינ ןעמ טָאה הפוקת

 -נָאק ַא יװ רַאנ ןעמונעגנָא םערָאפ יד טָאה ןעמ לייוו ,ןרָאװעג טכַארב

 ,םַאר ?עטגרַאבעג , ןוא עלענַאיצנעװ

 ,דלימ ,ןטלַאהעגנייא דילגיוו סָאד זיא םערָאפ רעקידתישארב ןייז ןיא

 זיא ,קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ,טנעמיטנעס רעד ,טױרטרַאפ ןוא שיריל

 .ןקַיױרַאב וצ ןסיוא זיא סע ; דיירפ עליטש ,עביל

 ןפוא ןייז ףיוא רערעדעי ןבָאה גרעבמָאנ .ד .ה ןוא ץרּפ ,ל .י

 םערָאפ רעד ןבעגעג ןוא דילגיוו םענופ ןצענערג עלַאמש יד ןסירעגפיוא

 -מַאנ .ד .ה ,עשַיַארעה-לַאנַאיצַאנ ַא -- ץרּפ .ל .י : גנודנעוו רעדנַא ןַא רַאג

 טמוק ץרּפ .ל .י ןופ "דבכוי, ןיא .עשיטילַאּפ ןוא עלַאיצַאס ַא --- גרעב

 ןוא קלָאפ םוצ עביל עכעלטפַאשנדיײל יד ץלַא יו רעירפ קורדסיוא םוצ

 .רעטיב ןוא קידנרָאצ זיא דיל סָאד ;טייהיירפ ןייז

 ,דניק ןיימ ,טולב ןיימ טימ ךיד גייז ךיא
 ...טכענ ןוא געט ךיד גייֵז
 ,שטנעמ ןעיירפ ַא סיוא ךיא גייֵז יצ
 ל טכענק ַא סיוא ךיא גייֵז יצ

 רעטנזיוט יד וצ ךיא לעוװ

 ? ןעיצרעד טכענק ַא ךָאנ

 ךָאנ רעטעג סהערּפ רַאֿפ טסעוװ

 ?ןעינק ןהערּפ רַאפ ןוא

 ,עירָאגעלַא ייס ןַארַאפ זיא דיל רענָאיצולָאװער סגרעבמַאנ .ד .ה ןיא

 ןופ ןרעו טיהעגפיוא טנעקעג טַאה קיניײװ רעייז ; סָאטַאּפ רעלַאיצַאס ייס

 ַא זַא ,טרעטשעג טינרָאג רעבָא טָאה סע .חסונ-דילגיוו ןכעלמיטסקלָאפ

 רערענַאיצולָאװער רעד רַאפ םערָאפ עשיטעָאּפ ַא ןרעו לָאז "דילגיוו,

 ןופ ןטנעמיטנעס עשיטילַאּפ ןקירדוצסיוא טייקכעלגעמ רעד רַאפ ,גנונַאמ

 .הפוקת ַא

 עשידיי יו ,רעדיו רימ ןעעז ןברוח ןוא םזישַאפ ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןוא עיינ קורדסיוא םוצ ןעגנערב וצ ידכ ,דילגיו סָאד ןצונ רעטכיד
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 דילגיוויוַאכַאד ןייז ןיא קיווייל .ה ןעוט ױזַא ;ןעגנובעלרעביא עקידמיואמ

 "רעדניק עשידיי רענַאקירעמַא .רַאפ דילגיוו ַא,, ןייז ןיא שטיװַאר ךלמ ןוא
 .(1940 ,"ןדַאלַאב ןוא רעדיל ,)

 ִצ

 ןעוועג יוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןענייז שרדמ רעד ןוא ךנת רעד

 ךַאד ןבָאה ייז ;רָאלקלָאפ רעשידיי רעד יװ ,תוחוכ עקידנקריוו רעמ ךָאנ

 זיא ןבעל ןשידיי ןיא .ןפַאשסקלָאפ עשידיי סָאד טרענעג ןוא טזייּפשעג

 רעבירעד זיא קלָאפ ןכלעוו ייב .דילסקלָאפ סָאד יו רעטלע ןעוועג רפס רעד

 -עלעטשטפירש רעד ןשיװצ טייקנדנובעגסיוא ַאזַא ןעוועג ךעלגעמ ללכב

 ןיש ? עיזַאטנַאפ-סקלָאפ רעד ןופ ןעגנופַאש יד ןוא עיצידַארט רעשיר

 ,והיעשי ,לאקזחי ןופ ןויטָאמ ףיוא טיובעג ,רעדיל רימ ןעניטעג ןצרּפ ייב

 ייב .(עזָארּפ ןיא) בויא ןופ טנעמגַארּפ ןטצעזעגרעביא ןַא ןוא ,והימרי

 סָאד ןרעה רימ .ליטס ןייז ,ליטס רעשיכנת רעד זיא קילַאיב ןמחנ-םייח

 רעד ןיא רעמ ךָאנ רָאנ ,"טרָאװ עטצעל סָאד , ןיא רַאנ טיג לוק עשיאיבנ

 ייב .הבהאב ןָא רימ ןעמענ טרָאװ עקידנפָארטש סָאד ;"טָאטש-הטיחש ,

 איבנ םעד ןופ ןוא ןהשמ ןופ ןטלַאטשעג יד ףיוא ןטכיול ןעזייר םהרבא

 ףיוא טיובעג ,רעדיל עשיטקַאדיד לָאצ ַא ךיוא טגָאמרַאפ ןעזייר ,לאקזחי

 ןופ ןעמונעגכרוד ןוא ןעגנורדעגכרוד טרעוװו שאוהי .שמוח ןופ ןוויטָאמ

 ,רעטכיד ןייא ןייק טעמכ ָאטינ זיא טייצ רעיינ רעד ןיא .קיריל-םיליהת רעד

 .ןשזַאמיא ןוא ןוויטָאמ ,סעמעט עשיכנת ןופ ןרעוו טקריװַאב טינ לָאז סָאװ

 צ

 עשיטעָאּפ ןופ גנוקיטלַאטשעג רעד ןיא גנורעדנע עקידרעווקרעמ ַא

 סָאװ ןוא ,ןרָאא רעקיסיירד עטעּפש יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעמרַאפ

 -רעביא עשיגַארט יד .טקרַאטשעג רעמ ץלַא ץנעדנעט יד ךיז טָאה ,רעטייוו

 טזומעג ןבָאה --- םוקמוא ,ןברוח ,םזישַאּפ --- קלָאפ רעזדנוא ןופ ןעגנובעל

 ךיוא רָאנ ,גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ ןכות ןפיוא רָאנ טינ ןפורּפַא ךיז
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 -נסיורד ןייק טינ זיא םערָאפ .ןעמרָאפ עשיטעַאּפ ןופ ביילקסיוא םעד ףיוא

 טזייוו סע .דיל ןופ יובעג ןטסקינייװעניא עמַאס םוצ טרעהעג יז ,ךַאז עקיד

 עשיטעַאּפ עשידיײ-טלַא ,עלענָאיצידַארט רעמ וצ רעקקירוצ ַא ךיוא ךיז

 -מיואמ יד "ןעמַארוצנייא , ןעוועג לגוסמ ןענייז ייז רָאנ םערָאװ ,ןעמרָאפ

 אלמ לא, סכַאברעױא םירפא .רוד רעזדנוא ןופ ןעגנובעלרעביא עקיד

 עלַא) "געט ערעטעּפש יד רַאפ , ,"לסייוו רעד ןופ ןגערב יד ףיוא , ,"םימחר

 ערעדנַא ןוא "שידק , סנילטייצ .א ; (1945 ,"ןטלעצעג סבקעי , ךוב ןופ יירד

 ןטימ ןעמַאזוצ ,הליפת ןופ חסונ ןשידיײ-טלַא ףיוא ןָא ךיז ןרַאּפש רעדיל

 -סיה רענעגייא רעודנוא ןופ ןײזטסּוװַאב-שטנעמ ןוא ורמוא ןקידרעטיצ

 ,"לַאװק רעד זיא רעטיול , ךוב ןייז ןיא ,רעִירפ ךָאנ .הפוקת רעשירַאט

 -וצרעבירַא ױזַא יו ןזיוועג ךַאברעױא םירפא רעטכיד רעד טָאה ,(1940)

 -רעטַאמ יד ןוא רעטיצ:ןסיוועג ןקַיורמוא םעד סמערופ עײנ-טלַא ןיא ןסיג

 תאירק , ,"ינַא הדומ , ןכיילגרַאפ) ןדיי םענרעדָאמ ןופ ןטסגנַא יד ,ןשינ

 ,("עמש

 זיא הליפת רעד ןופ חסונ םוצ ,טויּפ םוצ ,ך"נת םוצ גנודנעוו יד

 ,הדגא רעשידיי רעד וצ גנודנעו רעד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג

 ןופ תורצוא ןרָאװעג טלמַאזעגנָא ןענייז ייז ןיא םערָאװ ,תודיסח ןוא הלבק

 ,טימעג ןשידיי ןופ ןוא עיזַאטנַאפ רעשידיי

 ,ןײטשטַאלג בקעי ,קיווייל .ה ןופ ןעגנופַאש יד ןיא סָאד ןליפ רימ

 ,יקסװַאדָאלָאמ עידַאק ,ַאשיירָאב םחנמ ,רעגנַאמ קיציא ,ןילטייצ ןרהא

 ,גרעבנייפ .ל ,גרעבנירג רזעילא ,ץכ ףלא ,קינשטַאבַאט םהרבא ,לַאגיס .י .י

 עשידיי .ערעדנַא ליפ ןוא סָארג ילתפנ ,שטיװָאלַאגעס .ז ,דוי םוחנ ,ימלַא .א

 ;טײקלענַאיצידַארט רעשידיי טימ ךיז טקינייארַאפ טייקכעלמיטסקלַאפ

 -- טימ ןוויטָאמ עלַאיצַאס ,טײקשירַאטנוב ,ןוויטָאמ ערענַאיצולַאװער

 ןטימ ןטפָאהַאב טרעוװ טייקידתורוד עשידיי ;(סעלעיעל .א ייב) עשיכנּת

 ןופ ןויטַאמ טימ ,געט ענעגייא ערעזדנוא ןופ ורמוא ןטימ ,טנייה ןשידיי

 ;(רעוועקצוס םהרבא ןוא עדַארג םייח ייב) לגָאװ ,דנַאטשרעדיװ ,ןברוח

 טימעג רעשידיי ,רעגייטש רעשידיי רעטעוועדנופעגנייא ,טײקשימײהטלַא

 טעּפמיא ריא ,עקירעמַא חסונ םעיינ םעד טימ ןדנוברַאפ ךעלרעדנּוװ טרעוו

 .(ןייטשנייוו שירעב ןוא ץרַאװש .י .י) תובחר ןוא

 ,ןרענַאשז ,תואחסונ ײלרעלַא טצונעגסיוא גנוטכיד רעד רַאפ ןרעוו סע

 רעטסייה עמַאס רעד זיא רקיע רעד .,םַאטשּפָא ןכיוה ןופ ןוא "ןקירעדינ , ןופ
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 סָאװ ,עיצידַארט רעשיקלָאפ רעד טימ טײקטנעָאנ ַא ןעניפעג וצ רעגַאב

 טָאה סָאװ ,ץנעדנעט רעלענַאיצידַארטיטנַא רעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא

 .גירק-טלעוו ןטשרע ןכַאנ גנוטכיד עשידיי יד טשרעהַאב טייצ עצרוק ַא

 ,רעגניווצַאב עכעלרעה ,ָא ,עשידיי רעטרעוװ ,ַא

 ,תוירחא טימ ןוא טכילפ טימ ענעדַאלַאב טמוק ריא

 ,רעגניז-שידיי עקירעיורט עלַא יװ ,רעקירעיורט ַא ןוא

 .תוינשמ ןוא ארמג יוװ ןייז ספות רעדיל ךיא סענ

 ןכָאי יד ךיז ףיוא סענ ךיא ןוא ,רעדיל ספות ןיב'כ
 ! ןגָאלּפ רעייז ןוא רעצ רעייז --- עשידיי תויתוא ןופ
 -- ןוחטב סענעכַארבעג-טינ רעיײז ןופ טילגעגנַא רעוו'כ
 .ןגָאלש טמענ טסיירט ןופ לַאװק ַא רימ ןיא ףיט ןוא

 (52 'ז ,1953 ,"גָאלַאיד רעקיטכַאנייב , ,גרעבנירג רזעילא)

 יו ןוא םערָאפ רעלענָאיצידַארט ַא ןיא ןרעמַאלקוצנייא ךיז ױזַא יו

 י .ב טָאה טײהנעגנַאגרַאפ עשיקלָאפ ןוא טייקיטציא ןדניברַאפ וצ ױזַא

 סָאד .(1957) "שמוח ןופ עלעגנַיי, דיל ןייז ןיא ןזיוועג יקצַאטסַאלַאיב

 טשיװענּפָא ןרעוו סע .עכעלטנגוי רָאפ טײטַאב רעדנוזַאב ַא רַאג טָאה דיל

 טשיװעגּפָא ןגעלפ ייז יו ,תופוקת עשירָאטסיה ןופ ,טייצ ןופ ןצענערג יד

 רעטכיד רעד .שמוח השרּפ ַא ייב דניק ןשידיי ןופ ןוימד ןקיורמוא ןיא ןרעוו

 ,עיצּפעצרעּפ רעשרעדניק רעשיטערקניס ַא ןופ םערָאּפ רעד טימ ךיז טצונַאב

 -רַאפ עשרעדניק ענייז ךרוד ,לגניי-רדח ןופ ןוימד ןיא טלעוו יד ןזייוו ןופ

 ךיא רימ סָאװ ,גנוקעלּפטנַא עיינ ַא זדנוא טיג יז םערָאװ ,ןגיוא עטקנעב

 -רַאפ טגנערב דיל סָאד .ןריֹוװעגנָא רשפא ןבָאה טײקטנרַאיַאב רעזדנוא

 ערַאדנעגעל ,עשירָאטסיה -- לָאמַא ןשידיי ןופ ןדַאזיּפע עקיטרַאנדיײש

 עקיכות יד רעביא רדסכ רעבָא ךיז טרזח סע -- ,עשיטסַאטנַאפ ןוא

 ,קלָאפ ַא יו תישארב רעזדנוא טימ טנייה רעזדנוא ןופ טייקנדנובעגפיונוצ

 -ַאבמוא ןַא ןעועג רעירפ גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא זיא סָאװ ,סָאד

 עקיניזטסּוװַאב ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא ,סעצַארּפ רעקיניזטסּוװ

 ןבָאה ערעדנַא ןוא ױדנַאל ָאשיז ,בייל ינַאמ .גנוגנערטשנָא עשיטעָאּפ

 ךַאברעױא םירפא .הניארו הניאצ םעד ,רוטַארעטיל-תוניחת יד טשרָאפעג
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 "ירבע טימ טכַארטעג , ןעמָאנ ןרעטנוא ןעייסע ךוב ַא טכעלטנפערַאפ טָאה

 רעקידנסיורד ןייק םתס טינ זיא ,םיא טיול ,שטייט-ירבע ; (1955) "שטייט

 "קריוו יד ןעמענפיוא ןופ ,טלעוו רעד ףיוא ןקוק ןופ ןפוא ןַא רַאנ ,שובל

 ןוא שירעלטסניק ױזַא טנַאקעג טינ טלָאװ ץכ ףלא רעטכיד רעד .טייקכעל

 ,(1950) "ףלא ,ןגרָאמ טוג, ליּפש עשירָאגעלַא ןייז ןעמערָאפ ךעלשידיי

 חוכיוו םעד ןריפ תויתוא יד ּוװ ,"הניארו הניאצ,, ןופ בײהנָא רעד טינ ןעוו

 שקילייה ןייז ןבײהנָא לָאז רעטשרעבייא רעד תוא ןכלעוו טימ ,טָאג רַאפ

 ,הרות

 רעדנוזַאב ַא ןופ ,ןבעל ןופ תוחוכ יד ךיז ןיא ןגָאמרַאפ סָאװ ,תויתוא

 ןיא .ןגעמרַאפ רעשיטעַאּפ רעשידיי -- לענָאיצידַארט זיא סָאד -- ןבעל

 ןשיריל ןייז ןיא ,תויתוא עשידיי ןופ גנוטכינרַאפ יד ןרעדליש ןופ ךרד ןייז

 יד רעבָא ,שירעפעשילעניגירָא ןוא יינ סיוכרוד רעטכיד רעד זיא ,גָאלַאיד

 -לענָאיצידַארט ןופ ןעמונעגסױרַא לגיצ ןענייז ,טוב רע עכלעוו טימ ,לגיצ

 .ןגעמרַאפ-סקלָאפ ןשידיי

 ןענעקרענַא רימ ןזומ גנוכיירגרעד רעשירעלטסניק ןופ הגרדמ עכיוה ַא

 טייג ןוא ךיז טפעהַאב וװטָאמ רעשיטעָאּפ רעלענַאיצידַארט ַא ּוװ ,טרַאד

 ,טייצ רעקיורמוא רענעגייא רעזדנוא ןופ ויטָאמ ַא טימ טנַאה ןיא טנַאה

 סופ םייב , עמעַאּפ ןייז ןיא סעלעיעל .א ןזיװַאב טָאה גנוכיירגרעד ַאזַא

 עמעָאּפ סעלעיעל .א .(1957 ,"גרַאב ןופ סופ םייב,, ךוב ןיא) "גרַאב ןופ

 זיא רוגיפ עקידנקיטלעוורעביא שיטַאמַארד יד .ורמוא ןשיטע טימ לופ זיא

 סטָאג ךיז ןלעטשנגעקטנַא סהשמ -- עמַארד יד .ןהשמ ןופ טלַאטשעג יד

 "וצמוא ןיײלַא םיא גנונַאמ סהשמ ; קלָאפ ןופ דניז יד ףיוא ןרָאצ ןוא סעכ

 ךַאנ זיא ,ריד יװ ,ןעמעוו ךָאנ, .רעדניז ַא זיא רע .ךיוא םערַאװ ,ןעגנערב

 ןוא ךַאװש יו, ,םלוע ארוב םוצ רעטכיד רעד טהנעט ,"טסּוװַאב רעסעב

 טמַארג רעטכיד רעד) ."ףָאטשי-שטנעמ רעכעלטיא זיא'ס עלכורק יװ

 "עגצעזעג רעד השמ .("ףָאטש-ןערב רעטהוואתעצ , טימ "ףָאטש-שטנעמ;

 ַא ןוא דנַאל םעיינ ַא וצ קלָאפ ןופ רעריפ רעד ,רענרָאצ ַא ןיײלַא ,רעב

 "כרַאפסטָאג רעד .םימחר ןופ רענָאמ ַא יו טניישרעד ,רדס-סנבעל םעיינ

 .ןילַא רעפעשַאב ןגעק רעגָאז-ןיינ ַא ,לעבער ַא טרעוו רעקיט

 ןשטנעמ םעד ןענעקרענָא וצ גנונַאמ עיינ ַא רימ ןרעה עמעָאּפ רעד ןיא

 רעקילָאמוצ ןייז ןיא וליפא ,קערש ,טייקניילק ןייז ןיא וליפא --- זיא רע יו

 רעד קורדסיוא םוצ טמוק עמעַאּפ רעד ןיא .טײקנלַאפעג ןוא טייקידניז
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 ,ןכַאמרעביא רָאנ ןשטנעמ םעד ןליוו סָאװ ,עלַא ןגעק) טסעטָארּפ רעסייה

 רעד רַאפ םימחר טרעדָאפ השמ .טּפַאשביל ןָא ןוא רַאננ ןַא ןטּפשמרַאפ

 ,זיא רע סָאװ סָאד יו ,רעמ טינ וליפא ןייז וצ ןשטנעמ ןופ טכער ,הריצי

 ןיא ףיוא טמוק יז ,עקיטייצטנייה ַא רקיעב זיא םעלבָארּפ עשיטע .יד

 שטנעמ רעד .ןשינערעקרעביא עלַאיצָאס ןוא סעיצולָאװער ןופ תופוקת

 רָאנ ןרעגַאב סָאװ ,םישעמ ערענָאיצולָאװער ןופ ןברק רעד ןייז ךיוא ןעק

 רעקיסָאמרעביא ןופ ןברק רעד ןייז ןעק שטנעמ רעד ;םיא רַאפ סטוג ולוכ

 -עטלַאהעגנייא ןַא טימ שיטַאמַארד ךיז טקידנע עמעָאּפ יד .טייקיטכערעג

 : םזיריל םענ

 ןגעלעג השמ זיא'ס ןוא ,טנערבעג טָאה גרַאב רעד
 ,ֿפיל רעד ףיוא ןייוועג טימ ,טעבעג ןיא טײרּפשעצ
 ,פילכ רעד ןגָארטעג ךיז צרַאה ןייז ןופ טָאה'ס ןוא
 : ןגערפ טרעהעגפיוא טינ קיטײװ ןייז צלַא טָאה'ס ןוא

 יז סע ןַאק יװ ,סנייד קלאפ סָאד ,שרעדנַא ןייז סע ןעק יװ,,

 ,טליהעג טיײקליטש ןיא טרעוו גרַאב רעד --- סעצולּפ ןוא

 : ךלימ יא ,קידענג יא ,לוק ַא ךיז טרעה'ס ןוא

 ...תונמחר ךימ טסנרעל וד ,םרמע ןב ,ריד ליוװ זַא;

 םעד טניד ,שמוח ןופ םיא ןענעק רימ יו ,דָאזיּפע רעשיטַאמַארד רעד

 עשיטעַאּפ עיינ ַא ךעלגעמ טכַאמ סָאװ ,ייבעג ַא ,םַאר ַא יװ ,רעטכיד

 רעד ןעק ,טנַאקַאב רעירפ ןופ זיא דַאזיּפע רעד סָאװ ,םעד בילוצ .רוטקורטס

 ךעלגעמ טכַאמ עטנַאקַאב סָאד ;םוצמצב רעמ ןייז ,ןטייב ךיוא רעטכיד

 ,עייג סָאד ןעמערופ וצ ,עטנַאקַאבמוא סָאד ןייז וצ ספות

 ,ןעזעג רימ ןבָאה ןעגנופַאש עשיטעַאּפ לָאצ ַא ןופ ןרעטסומ יד ףיוא

 -געוונַאק ןקריו סע ױזַא יו ;םערופ רעשירעטכיד ַא טקריוו סע ױזַא יו

 ;עקידתושממ ןוא עטכע ךָאד רעבָא ,עטריניפעד טינרָאג לָאמ טפָא ,סעיצ

 טמערופ סע ןכלעוו ףיוא ,דוסי עמַאס רעד רָאנ ,רעטש ןייק טינ ןענייז יז

 וצ רָאנ טינ ךעלגעמ-טינ זיא ייז ןַא ;עיצידַארט עשירַארעטיל ַא ךיז

 רעשיטעָאּפ ַא ןופ הנווכ יד ,טײטַאמ םעד ןייז וצ ספות ךיוא רָאנ ,ןפַאשַאב

 ,גנופַאש
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 גנוטכיד-עקסַאמ

 סע ,קיריל רעד ןיא טקעריד זדנוא וצ טדער לוק סרעטכיד םעד

 ןוא טלַאטשעג ןופ עקפַאמ רעשיטַאמַארד-שיריל רעד רעטניה ךיוא טדער

 ןוא עמַארד רעשיטעַאּפ רעד ןיא רָאלק סָאד זיא סרעדנוזַאב .רעטקַארַאכ

 .גָאלָאנַאמ ןשיטעַאּפ ןיא

 ,ןטלַאטשעג עשיטַאמַארד ךרוד סיוא לַאמ טפָא טקירד רעטכיד רעד

 -רעביא יד .דיל ןשיריל ןיא טגָאזעג לייט םוצ רעִירפ ןיוש טָאה רע סָאװ

 .רעקידוועקריוו ןוא רעטריצילּפמָאק ,רעכייר םעד ךרוד טרעוװ גנובעל

 רעד ,רעיירפ ןייז וצ טייקכעלגעמ ַא רעקיריל םעד טיג עקסָאמ יד

 טריצילּפמָאקרַאפ ןוא גנומיטש יד טקרַאטשרַאפ רעטקַארַאכ רעשיטַאמָארד

 ןמחנ בר .טנכייצעג רעפרַאש ןוא רעטלוב טקילפנַאק רעד טרעוװו ךיוא ,יז

 רַאלעבַא  .ןענײטשטַאלג בקעי רַאפ טלַאטשעג-עקסַאמ ַא זיא רעװַאלצַארב

 רעד ןיא .ןקיווייל .ה רַאפ סעקסַאמ עשיטַאמַארד ייווצ ןענייז "זיולעה ןוא

 .ןיסעיל םהרבא רַאפ עקסַאמ יד אביקע אנת רעד זיא "אביקע יבר, עמעַאּפ

 לוװלעוו,) ןרעגנַאמ קיציא ןופ רעדיל ךס ַא ךיוא ןענייז גנוטכיד-עקסַאמ

 לקיציעזָאניּפש רעד ;("רענייש רעד עלהכלמ וצ ווירב טביירש .רעשזרַאבז

 -מענ סָאד ;גנוטכיד-עקסַאמ עשירעלטסניק-ךיוה זיא ןשטיװַאר ךלמ ייב

 רעכלעוו ןיא ,"תודיגמ טגָאז רעמלעק רעד , עמעַאּפ סטָאלבנזיור .ה עכעל

 ןיא , ,טַאלבנזױר .ה) רלדנסה ןנחוי יבר זיא טלַאטשעג עשיטַאמַארד יד
 .(1953 ,"טסברַאה ןופ גָאט ןטסנעש

 ,ןרָאי ןופ ךשמב רעטכיד ַא ןופ ןעגנופַאש עשיטעַאּפ יד ןעמ טשרָאפ

 רעמ רעדָא ייווצ ףיוא טניפעג גנובעלרעביא עבלעז יד יװ ,טפָא ןעמ טעז

 -עלרעביא עבלעז יד .רעדיל ענייז ןיא קורדסיוא ןַא םינפוא ענעדיישרַאפ

 העשיטעַאּפ רעטשרע רעד ןיא .גנוטלַאטשעג ןייא יו רעמ טניפעג גנוב

 ןייז ,ןילַא ךיז ןגעוו טקעריד לָאמ טפַא רעטכיד רעד טדער גנונעכייצרַאפ

 טכירעגמוא .ןימ ןטסנייר עמַאס ןופ "גנוטכיד-ךיא , :טלַאמעד זיא קיריל

 ןעגנובעלרעביא ןוא תונויער ענעגייא יד ,;גנומיטש עבלעז יד רימ ןעניפעג

 -עג רעשיטַאמַארד ַא ןיא רעטעּפש טרעּפרעקרַאפ ןוא ןגָארטעגרעבירַא

 ,עקסַאמ עשיטַאמַארד יד ןבילקעגסיוא ךיז טָאה רעטכיד רעד .טלַאטש

 -רַאפ יד טמוקַאב גנובעלרעביא ענעגייא ןייז .טדער רע רעכלעוו ךרוד

 ןכעלשטנעמ ןופ עמַארד רעד ןופ ,רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ןופ גנוקרַאטש
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 עשיריל ַא דיל ןופ גנודנעוו עצנַאג יד טלַאמעד וליפא זיא ךָאד ןוא .ןבעל

 ןליפ ,רעטקַארַאכ רעד ,עיצקַא יד ,גנוּוט יד טינ .עשיטַאמַארד ןייק טינ ןוא

 ןשיטַאמַארד ןופ טלעוו-המשנ עטסקינייוועניא יד רָאנ ,רקיע רעד זיא ,רימ

 ,רעטקַארַאכ ןשיטַאמַארד ןופ לוק םעד רעטניה .םזיריל רעד ,רעטקַארַאכ

 ,רעקיריל ןופ לוק סָאד גנולצולּפ רימ ןרעהרעד םיא טימ ןסָאגעגפיונוצ
 ןעק רע ? סעקסַאמ ענייז רעטכיד רעד ךעלנייוועג טמענ ןענַאװ ןופ

 -רעווינוא רעד ןופ ןוא רענעגייא רעד ןופ ,םוטעמוא ןופ ןעמענ תמאב ייז
 ןוא רענעגייא רעד ןופ -- ,טייקיטייצטנייה רעד ןופ ,עטכישעג רעלַאס

 (1907) "אביקע יבר, עמעָאּפ סניסעיל םהרבא .טלעוװ-רעגייטש רעדמערפ
 ףלעווצ ןופ דיל שיריל ןייז ןיא ןיסעיל טָאה 1894 ןיא .דיל-עקסַאמ ַא זיא
 רעקימַאלּפ רעד .ענעגייא סָאד ךות ןיא טגָאזעג "ןעמוק ייז ןלָאז, תורוש
 רַאפ ןעמוקוצמוא החמש טימ ,קלָאפ ןייז ןעניד וצ רעטכיד ןופ רעגַאב

 רעד ןיא קורדסיוא ןשיטַאמַארד ַא רעטעּפש רָאי ןציירד טניפעג ,םיא

 לגנַארעג רעשיטַאמַארד רעד זיא טציא ,טינ רעמ ,"אביקע יבר , עמעַאּפ
 ,רעקיטכעמ ןוא רעלופ

 -סָאמ ןענייז רעװַאלצַארב ןמחנ יבר ןגעוו רעדיל סנײטשטַאלג בקעי

 .ןענמחנ 'ר ןופ לוק ןטימ טשימעגסיוא זיא בקעי ןופ לוק רעד .רעדיל-עק

 ןשטנעמ םענרעדָאמ ןופ ןטײקנטלַאּפשעג-המשנ ןוא ןטיײקטריניפַאר ךס ַא

 רליישט רענסיד רעד .רעװַאלצַארב ןמחנ בר ןופ טימעג םוצ ךיז ןעילוט
 יו טקנוּפ ,ןילַא ןקַאבלוק ןופ עקסַאמ ַא זיא קַאבלוק השמ ןופ דלָארַאה

 עטסָאי, ,"ערעב ןוא עינוב , :ןענױשרַאּפ עקידרעירפ ענייז ןופ לייט ַא

 "רעטָאפ ןייז ווירב ַא טביירש סקרַאמ לרַאק , זיא דיל-עקסַאמ ַא ."דימש

 ףיוא טיובעג ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא זיא סע ,(1949) קינשטַאבַאט .א ןופ

 טָאה סקרַאמ רעקירָאי-ןצניינ רעד סָאװ ,ווירב ןתמא ןַא ןופ טנעמגַארפ ַא

 ףעעז טייז ןייא ןופ --- דיל-עקסַאמ ַא זיא סע ;רעטָאפ ןייז וצ ןבירשעג

 רָאי ןצניינ וצ סָאװ ,סקרַאמ ןגנוי ןופ טלַאטשעג יד דלַאב ןליפרעד ןוא רימ

 ןיא ןיוש טגָאמרַאפ רע זַא ,קידנליפרעד ,געוודייש ןפיוא ןיוש רע זיא

 רעדנַא רעד ןופ .םיא טקַיורמואַאב ןוא םיא טגער סָאװ סניֹוזַא סעּפע ךיז

 'רעד סקרַאמ ןגנוי ןופ לוק ןטימ ךרוד ךיז טכעלפ ןוא סױרַא טגניז טייז

 -סױרַא לגנַארעג םוצ ,ףַאשַאב-דיל םוצ הריש טגניז סָאװ ,ןײלַא רעטכיד

 טזָאל קיטייצכיילג ;עלעודיווװידניא ,עקיטרַאנגייא סָאד ךיז ןופ ןעמוקַאבוצ
 ןיא .לגנַארעג םעד טײלגַאב סָאװ ,ורמוא רעקידרדסכ רעד ּפָא טינ זדנוא
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 םענעגייא םוצ געוו רעשירַאטנוב רעגנַאל-ןרָאא רעד סע זיא ךות עמַאס

 ."סקַא םענעגייא םורַא ךיז טיירד סָאװ ,טענַאלּפ ַא,, ןייז זומ סָאװ ,"ךיא,

 ָאדערק רעד ךיוא רעבָא זיא סָאװ ,םזיציטנַאמָאר ןופ ַאדערק רעד זיא סָאד

 .רעפַאשַאב ןדעי ןופ

 ןיא עקסַאמ רעשיטַאמַארד רעד ןופ גנוקריוו יד טנַאסערעטניא זיא סע

 רימ ןלָאז רעקיריל ןופ לוק םעד רעטניה זַא ,וצרעד טריפ יז .דיל ןשיריל

 יד טריזיױוװיטקעיבַא סָאװ ,עיצידַארט רעשירָאטסיה ןופ לוק םעד ןרעה

 יד .,סעיסנעמיד עויטקעלָאק עיינ טפַאש ןוא דיחי ןופ גנובעלרעביא

 ,לצרָאװ םענעגייא ריא ןופ ןסירעגּפָא טרעוו גנובעלרעביא עלעודיווידניא

 -סקלַאפ ןופ ןעלצרָאװ יד טימ ןטּפָאהַאב טרעוו ןוא טײקינַאטניײא ריא ןופ
 טינ דיל ןיא רעבָא ןרעוו סע .םויק ןויטקעלַָאק ַא ןבָאה סָאװ ,עיצידַארט

 ףיוא טמוק ףַאשַאב רעדעי עכלעוו טימ ,ןעייוו-טרובעג יד ןשַאלעגסיוא

 -סיה ןוא רעטקַארַאכ ,עמַארד ןופ ןטנעמעלע יד טימ ןעמַאזוצ .טלעוו רעד

 ןופ דיל סָאד ןעלגילפ ערעייז ףיוא ןבייהרעד סָאװ ,עיצַאוטיס רעשירַאט
 ךופ .לוק ןשיריל םעד ,םעטָא ןקידעבעל םעד ץלַא ךָאנ רימ ןליפ ,דיחי

 .ףַאשַאב ןופ תישארב םעד רימ ןליפרעד םיא ןיא סָאװ ,רעטכיד

 ַא סָאװ ,דיל שיריל ַא ןופ תוכייש יד ןריטנעמוקָאד וצ יאדכ זיא סע
 -טנורג ןופ ,תונויער ןופ טייקכעלנע ןעניפעג ןוא ,ןבירשעג טַאה רעטכיד

 ,רעדיל-עקסַאמ עשיטַאמַארד ענייז ןיא גנומיטש

 יבר , ןוא ,"ןעמוק ייז ןלָאז , ןעניסעיל ןופ רעדיל ייווצ יד ךייש סָאװ

 זיא יז ,רָאלק זיא טייקכעלנע יד .לופטרעוו סרעדנוזַאב סָאד זיא "אביקע

 טייקטיירג סרעטכיד םעד :רעדיל עדייב ןופ ןרעק עמַאס ןיא ןַארַאפ

 ףוא ,"ןעמוק ייז ןלָאז , דיל ןיא קלָאפ ןייז רַאפ ןברק ַא יװ ךיז ןבעגוצּפָא

 רעד ןיא טױט-רעריטרַאמ םעד ךיז ןבעגוצּפָא טייקטיירג סאביקע יבר

 ."אביקע-יבר , עמעָאּפ

 רימ ןיא טמַאלפ סע ,שטנּוװ רעד רימ ןיא טילג סע
 ,ןבערטש סָאד

 .ןבעגוצּפָא שפנ ןיימ םש םעד רַאפ השודק ןיא
 גנַאל ןבעל ןצנַאג ַא טרַאװעג םעד ףיוא בָאה ךיא
 .גנַאװצ ןופ ןוא ןוילת ןופ ,העש רעד טָא ןופ טמיורטעג
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 ,ךייל ,וד טסירגעג ייֵז ,ןוילת וד ,טסירגעג ייז ,ָא

 ףיוא ךייא םענ ךיא ,טרַאוװעג ךייא ףיוא בָאה ךיא

 ! ךיירפ טימ

 ,עטרעשַאב ,טסירגעג ייֵז ,התימ ,וד ,טסירגעג ייֵז ;ָא

 .עטרעגַאב ןוא עטשטנּוװעג ,ריד רעביא ךיז ביג ךיא

 םערָאפ רעשיטעָאּפ ןיא זַא ,ןכיירטשרעטנוא ןעמ זומ ןגעווטסעד ןופ

 רעד ,עטסקיטכיװ סָאד טינ גנומיטש ןופ ןוא ןויער ןופ טייקכעלנע זיא

 ןעמ ףרַאד טייקכעלנע רעד ץוח .ערעדנוזַאב סָאד ,עיינ סָאד ךַאד זיא רקיע

 טיג עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד .טייקשרעדנַא רעד ףיוא ןזייוונַא ךיוא ןכב

 ןוא רעטקַארַאפ ןופ ןטייקכעלגעמ יד ןַארַאפ ןענייז סע .ןטייקכעלגעמ עייג

 ךיוא גנורעכײרַאב ַא ןײרַא ןעגנערב ייז .עיצַאוטיס ןופ ןטייקכעלגעמ יד

 -קַארַאכ רעטריצילּפמַאק רעמ ַא זיא אביקע יבר .גנומיטש-טנורג רעד ןיא

 ."ןעמוק ייז ןלָאז , ןופ רעטכיד רעכעלטנגוי רעד יוװ ,רעס

 רעד יװ םעד ךָאנ ,עיצַאוטיס עשירָאטסיה יד ןיסעיל .א טרעדליש טָא

 | | : טקיטשרעד ןעוועג ןיוש זיא דנַאטשפיוא

 טיוט ,גנוטסיוורַאֿפ סמיור רעלדָא רעד טגָארט סע

 ; דנַארב ןוא |

 .טנַאה ןופ ןטסקיטומ סםייב דרעוװש יד סורַא טלַאֿפ סע

 ןטלַאהַאב ךיז ןֿפױל רעקרַאטש רעד ןוא רעכַאוװש רעד

 .ןטלַאּפש-ןגדלעפ ןיא ןוא ןלייה ןיא ןוא רעדלעוו ןיא

 ; דלעפ ןיא רַאנ רענייא -- אביקע יבר רַאנ טביילב סע

 .דלעה-אנת רעטלַא רעד טנייפ ןרַאפ טינ טפיול סע

 סָאװ ,עטסקרַאטש יד ןופ טומ םעד טכערב סָאװ ַאזַא זיא טייצ יד

 טומ ןופ שטנעמ םעד ,ןכַאװש ןוא ןקרַאטש ןשיוצ ץענערג יד ּפָא טשיװ

 ףופ ןטסקיטומ םייב דרעװש יד סױרַא טלַאפ סע , -- ןזָאלטכַאמ םעד ןוא

 טשיו סָאװ ,עפַארטסַאטַאק ןופ ,עיצקַאער ןופ טייצ יד זיא סָאד ."טנַאה

 ןיא .תודימ עכעלשטנעמ עטסעפ עלַא ּפַא ללכב דחּפ ןוא המיא ריא טימ

 יבר ןופ טלַאטשעג יד טניישרעד ,והובו והות ,גנולמוטעצ ןופ טייצ רעד

 .ור רעקידנלַארטש ןופ גנורעּפרעקרַאפ ַא יו ,אביקע
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 רַאפ טלַאה ןברק רעד ןמז-לכ קרַאטש זיא ,טָאּפסעד רעד ,ןילת רעד

 רעד סָאװ ,ץנעטסיזקע ןופ חטש ןייא שטָאכ רעייט רַאפ טלַאה ןוא קיליײה

 ןייז יירפ סָאד זיא סָאד -- לופטרעוו ןוא רעייט רַאפ ךיוא טלַאה ןילת

 ךַאװוש טרעוו רעקירדַאב רעד .ןײלַא ןבעל םוצ הקושת יד ,םירוסי ןופ

 םעד לַאטַאט טנקיילרַאפ שטנעמ רעקידנדײל רעד ןעוו קיטכעמנָא ןוא

 ןילת רעד עכלעוו רעביא ,ןלובג עלַא ןופ ןוא הלשממ רעד ןופ טרעוו

 -ײלּפָא עטסלופ יד טלָאמעד טרעוו רעריטרַאמ ןופ טיוט רעד .טקיטלעװעג

 -וצנָא חוכ רעקיצנייא רעד זיא סע .טײקכַאװש ןופ יוז ,טכַאמ ןופ גנונעק

 | ,סרעקירדַאב ןוא ןטָאּפסעד ףיוא המיא ןַא ןפרַאװ

 ,טכירעגמוא ןעמוקעג טינ טױט-רעריטרַאמ ןייז זיא ןאביקע יבר וצ

 זיא טפַארק רעקיטסייג רעצנַאג ןייז ייב ;טיירגעג םעד וצ ךיז טָאה רע

 עטסקינייוװעניא ,ןטקילפנַאק ָאד ןענייז סע ןוא ,שטנעמ ַא אביקע יבר ךַאד

 רַאפ ןבעל ןייז ןבעגוצּפָא טמיטשַאב טָאה סָאװ ,שודק ןרַאפ וליפא ,ןדייל

 "רעד רעד ןיא שטנעמ םוצ טינ טמוק קילג סָאד יו טקנוּפ .הנומא רעד

 ךיוא טמוק ױזַא ,גנושיוטנַא ,ןדייל ,ורמוא ךס ַא ךָאנ רָאנ ,העש רעטרַאװ

 -- שודק ןופ טוט רעטרעגַָאב רעד טינ

 ,גנַאל ןבעל ןצנַאג ַא טרַאװעג סעד ףיוא בָאה ךיא

 .גנַאװצ ןופ ןוא ןילת ןופ ,העש רעד טָא ןופ טמיורטעג

 ,ןרַאי טימ ךימ ןדָאלַאב טָאג רעבָא טָאה טלָאװעג

 .ןרָאצ ןסיורג ןייז ןופ תודע סעד ךימ ןכַאמ וצ

 ;טנַאה סוטיט רעטנוא ןברוח סםעד ןעזעג בָאה ךיא

 .דנַארב ןיא קידנכַארק שדקמ סעד ןעזעג בָאה ךיא

 ןעמורב-סנצרַאה ןיא ךָאד ,טרעטנומעג קלָאפ ןיימ בָאה ךיא

 ! ןעמוקעג טינ זיא טיוט רעד .טיוט סעד וצ ןפורעג

 םיא טכַאמ רע .קידצ םעד טוװורּפ רע יו ,שודק םעד סיוא טוװּורּפ טָאג

 ."ןרָאצ ןסיורג ןייז ןופ תודע ןַא רַאפ,, םדוק

 ,רערעווש ךַאנ ןאביקע יבר רַאפ טרעוו ןבעל סָאד ןוא ןטרַאװ סָאד

 :דיל ןיא סיוא טפור אביקע יבר ,ןטיוט ליפ ױזַא טעז רע ןעוו
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 טומ רעד זיא ךעלדנעש יו,

 .טולב-סישודק ןופ סי ןיא קידעבעל ןביילב וצ

 -ייטש יד וצ האנק א טליפעג ףיט , טָאה רע יו טלייצרעד אביקע יבר

 זיא ןליו סטָאג .רענייב-םישודק יד טימ טשימעגסיוא ןגיל סָאװ ,רענ

 רימ רעביא ןבָאה ןטיוט טנזיוט ןעוו ,טפעלעג ,טבעלעג בָאה ךיא !ןעוועג

 "! טבעוושעג

 ,ןרעטנומ וצ ,ןבעל וצ טרעשַאב שודק םעד זיא ,ןברַאטש עלָא ןעוו

 -מוא העש רעשיגַארט ןוא רעטסרעטיב עמַאס רעד ןיא ידכ ,ןטסיירט וצ

 .גנולקַאװ ןָא ןוא ארומ ןָא השודק רעטסכעה ןופ טוט ןטימ ןעמוקוצ

 ןוא 'ןעמוק ייז ןלָאז, ,ןעניסעיל ןופ רעדיל עדייב קידנכיײלגרַאפ

 טנַאמרַאפ סע טפַארק עשיטעַאּפ לפיו טשרע רימ ןעעז ,"אביקע יבר,;

 ןעוו ןוא קורדסיוא ןשיטַאמַארד טימ ןדנוברַאפ טרעוװ יז ןעוו גנוטכיד יד

 .ןַאט ןשיריל ןופ טייקשירפ יד ףיוא קיטייצכיילג טיה יז

 א

 טימ ןכיילגרַאפ וצ יאדכ זיא אביקע יבר ןגעוו דיל סניסעיל .א
 טרעדליש סָאװ ,(1955) "סלוק-תב יירד יד ןוא אביקע יבר, סקיווייל .ה
 רעד .ןגייטשפיוא ןשילַארַאמ ןוא ןבעל סאביקע יבר ןיא ןטנעמָאמ יירד
 .אביקע ןעוו ,טנגוי ןייז ןיא ךָאנ ןאביקע יבר וצ טדער לוק-תב רעטשרע
 -רעד יז טרעגַאב ץרַאה סאביקע ;ןסּפעש סעדַאטס יד ייב ךעטסַאּפ ַא זיא
 | .טָאג ןופ גנונעק

 השמ יװ ךיוא ךיא לע רשפא

 .ןרָאד םעד ןיא רעייפ ןייד ןעֶז

 .ךיא רעגַאב ךיד ,ךיא ךוז ךיד ,טַאג

 :טרעפטנע לוק-תב רעד

 ,ךיא רעהרעד דייר-הליפת ענייד

 ,רעייפ םוצ ןעמוקנַָא טסעוװ וד
 ..רעיירטעג ןיימ ,אביקע ןיימ
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 {גייטש ןופ הגרדמ עטשרע יד זיא טָאג ןענעקרעד וצ טפַאשקנעב יד

 .ןבעל סאביקע יבר ןיא

 -גײרַא ןיוש זיא אביקע יבר ןעוו לוק-תב רעד טדער לָאמ ןטייווצ םוצ

 :םלוע ארוב םעד ייב ךיז טעב רע .םיור ןגעק דנַאטשפיוא ןיא ןגיוצעג

 םערוטש ןוא סי ךרוד ריד וצ ייג'כ

 ,רעײרפַאב םעד וצ ףור ןיימ טימ

 ,הלואג ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ טימ

 ,דוד תיב ןופ ךשמה סעד ךַאנ

 ןברוח ןופ קירוצ ןייגוצפיוא

 . .דובכ ןייד ןופ רעייפ םעד וצ -

 ,ךיא רעגַאב םיא ,לאוג סםעד ךוז'כ

 :דלימ רעדיוו טרעפטנע לוק-תב רעד

 וךיא רעהרעד דייר-הרובג ענייד

 ,רעייפ סםוצ ןעמוקנָא טסעוװ וד

 .רעיירטעג ןיימ ,אביקע ןיימ

 רעד ךיוא רָאנ ,גנונעקרעדיטָאג רָאנ טינ זיא הגרדמ עטייווצ יד
 סאביקע יבר זיא ,שיגָארט ,קידנרעדורפיוא .טלעוו יד ןייז וצ ןקתמ גנַאלרַאפ
 :םיא וצ ךיז טקעלּפטנַא טָאג ןעוו ,הפוקת-סנבעל עטירד

 ,תוסיפת סאנוש ךרוד ריד וצ ייג'כ
 .רעייפ ןטגָאזעגוצ ןייז וצ
 ךיא טיירג םירבא עניימ עלַא
 .ןעמַאלפ יד ןופ ןעגנוצ יד רַאֿפ
 ,סרעסעמ עגנַאל סאנוש סעד רַאֿפ

 .ןעמַאק ענייז ןופ ןייצ יד רַאפ
 .ךיא רעגַאב סַאלפרעיײֿפ ןייד ,טָאג

 :לוק'תב רעד םיא טרעפטנע רעדיוו
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 ,ךיא רעהרעד דייר עטצעל :ענייד !
 ,רעייפ םוצ ןעמוקנָא טסעוו וד

 .רעיירטעג ןיימ ,אביקע ןיימ -

 ךיז ןטיירג סָאד זיא רעפמעק ןוא אנת ןופ ןבעל ןיא הגרדמ עטצעל יד

 | ,טױט-רעריטרַאמ םוצ

 ִצ

 יד .(1935) "לאומש רעגנוי רעד , סניסעיל ךיוא זיא גנוטכיד-עקסַאמ

 יו ,טימעג עשיריל סָאד רעמ זיא טקריוו דיל סָאד רעכלעוו טימ ,טפַארק

 | .טלַאטשעג עשיטַאמַארד יד

 } טכַאװרעד -- טייוו ,ןפָא זיא צרַאה ןיימ

 : טרַאװ ןוא רַאג ןוא גיל ךיא
 טכאנ רעד ןופ ןטָאש ןטסעפ ןיא

 .טרַאצ רעטיצ ַא ךרוד טיצ

  ,דוס ןטײװ םוצ סיוא טייג צרַאה ןיימ
 ; יװ טינ סייוו ןוא טעב ךיא
 ,דָאנעג ךָאנ קיטשרָאד זיא צרַאה ןיימ
 .ילג ןוא טכַאנ ןיא גיל ךיא

 ץרַאה סעמעוװ רענייא רעדעי ןגָאזכָאנ ןעק רעטרעוו-הליפת סלאומש
 ,סיוא עקַאט םעד טימ ךיז טנכייצ עמעַאּפ יד ."דוס ןטייוו םוצ סיוא טייג,
 ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןפָארטס ןַארַאפ .רעשִיריל ,רעטנעָאנ ,רעמיטניא זיא יז סָאװ
 ןכלעוו ןגעוו ,ףיולרָאפ ןשיטַאמַארד םעד ץוחמ ןצנַאג ןיא ןבעל ןגייא רעייז
 ןלַאסרעװינוא טיִמ קיריל ענייר ןענייז ייז .טלייצרעד לאומש רעגנוי רעד
 רעד ןיא ןענעקרעד וצ ףיוא ןמיס רעטסקרַאטש רעד זיא סָאד .טײטַאב
 ,דיל-עקסַאמ ַא עמעָאּפ

 ןוא םורַא ןופ טלעוו יד זַאו ,ױזַא טמערופעגסיוא זיא דיל עצנַאג סָאד
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 ןיא יו ןעמַאזוצ ךיז . ןסיג .לאומש ןגני ןופ טלעװ עטסקינייוועניא יד

 .סוג ןייא

  ןײרַא טנייש רעטצנעפ ןכיוה ןיא-

 ; טכַאנ עקידרעטַאלפ יד

 ןייש ןכיוה ןטימ טרעטַאלֿפ סע

 .טכַאװ ןוא רימ ןיא צרַאה סָאד

 עקידרעטַאלּפ יד -- םזילעלַארַאּפ רעד ףרַאש קידרעוװקרעמ זיא'ס
 רעד ןיא עדייב ייז ןליפרעד רימ ;ץרַאה עקידנרעטַאלּפ סָאד ןוא טכַאנ
 .לּפמעט ןופ "טיײקמַאזנייא רענמוס,

 רַאנ ,עשיּפע רעדָא עשיטַאמַארד ןייק טינ זיא "לאומש רעגנוי רעד , -
 | | ,עמעָאּפ עשיריל ַא

 עדַאלַאב-טלַאוװער יד ןוא עדַאלַאב-רעגייטש יד

 -טינ ןופ ,דחּפ ןופ ,ורמוא ןופ ןטנעמָאמ ךיז ןיא טָאה עדַאלַאב עדעי

 ןבעל םעניא ןיײרַא ךיז ןסייר שינרעטצניפ ןופ תוחוכ עקיזָאד יד .טייקלַאד

 ,ןבעל סנשטנעמ םעד ןיא טײקצנַאג יד ןכָארבעצ זיא סע .ןשטנעמ ןופ

 רעד ןיא ;םיא טעינַאמ ןוא ּפָא טינ טזָאל ,טּפַאכרַאפ סָאװ ,חוכ ַא ןַארַאפ

 -עטיל .רעשידיי רעד ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה יז יװ ,עדַאלַאב-רעגייטש

 םעד ןופ טייקנכָארבעצ יד ּפָא ךיז טלגיּפש ,ה"י ןטסקיצנַאװצ ןיא רוטַאר

 םעניא ןעמוקעגפיוא זיא יז יו טײקטלּפָאט-המשנ יד ,רעגייטש ןשידיי

 יד סָאװ רַאפ ,רָאלק םעד ןופ זיא סע ,ןדיי ןטדמערפרַאפ םעד ןופ ןבעל

 -ינוא יד סָאװ ,טימעג ןופ ןטנעמָאמ עיינ טגָאמרַאפ עדַאלַאב-רעגייטש

 ,טגָאמרַאפ טינ טָאה עדַאלַאב עלַאסרעװ

 רעלעיצעפס ַא טלקיוװטנַא ךיז טָאה דוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא |

 ַא עדַאלַאב יד טרעװ ,לשמל ,ןבייל ינַאמ ייב .עדַאלַאב רעד ןופ חסונ

 טלעוו רעד ןשיוצ טקילפנַאק םעד ןיא סָאװ ,םעד ךרוד עשידיי-שיפיצעּפס

 ןגָארטעגנײרַא ןבעל ןיא טרעוו סָאװ ,דחּפ ןוא ורמוא םעד ןשיוװצ ןוא

 עשירעפעש סָאד ,עטוג סָאד טגיז ,םוקמוא ןופ ןוא טכַאנ ןופ תוחוכ יד ךרוד

 ןיד תיל טינ זיא סע ,גנונָאמ ַא טלעוו רעד ןיא ןַארַאפ זיא סע ;ןבעל ןיא
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 ןוא דחּפ ,חמיא ;ןובשח ןוא ןיז ןבעל םעד ןיא ןַארַאפ זיא סע .ןייד תילו

 ,ךיירפ ןיא ןוא טייקסטוג ןיא טזיילעגסיוא ןרעוו ןדייל עכעלשטנעמ

 ערעייז ןיא ךיז ןבָאה רעגנַאמ קיציא ,בייל ינַאמ ,גורפ .ש ,שאוהי

 םוצ יװ ,ןטלַאטשעג ןוא ןויטָאמ עשיטסירָאלקלַאפ טימ טצונַאב סעדַאלַאב

 רעדנַא ץנַאג ַא .ערעדנַא ןוא ו"ל ןופ טלַאטשעג יד ,איבנה והילא ליּפשיײיב

 יטַאלג בקעי ,ןרעּפלַאה בייל השמ טלקיװטנַא ןבָאה עדַאלַאב ַא ןופ חסונ

 זיא חסונ רעייז .דייווש קרַאמ ןוא ןָאזנעסינ .א ,שטיװַאר ךלמ ,ןייטש

 סָאװ ,םעד ןופ טמַאטש טײקנטלָאּפשעג-המשנ יד ןוא גנוייווצעצ יד :ַאזַא

 יד -- עטסגרע סָאד .הביבס ןייז ןופ טדמערפרַאפ טרעװו שטנעמ רעדי

 .עטסביל ענייז ןוא עטסטנעָאנ ענעגייא ענייז יבגל רָאפ טמוק גנודמערפרַאפ

 רעשידי רעד ךיז טָאה עיצידַארט רעשירַארעטיל רעכלעוו ףיוא

 ? חסונ-עדַאלַאב םעיינ םעד ןעמערופ םייב ןרַאּפשנַא טנעקעג :רעטכיד

 ןרעדליש טלַאװעג םזישַאּפ ןופ טייצ רעד ןיא טָאה שטיװַאר ךלמ ןעוו

 ןוז ןטדמערפעגּפָא ןַא ןופ רעקקירוצ ןשיגַארט םעד םערָאפ-עדַאלַאב ַא ןיא

 השעמ, רעד ןופ חסונ ןטימ טצונַאב ךיז רע טָאה --- םָאטש ןייז וצ קירוצ

 רעגרעדָאמ רעד ןופ זיא טקילפנַאק רעד ,עילַאכנַאלעמ יד ,רעצ רעד .ייארונ

 ןענייז עלובַאפ-עדַאלַאב רעד ןופ ןלייט ,טייקיטלעוונעי יד ; רעֿפסָאמטַא
 ןעוועג ןדיי ייב זיא חסונ ריא סָאװ ,עטכישעג-רעדיוש רעד ןֹופ סיוכרוד

 עדַאלַאב יד , טלָאװ עיצידַארטיארונ-חשעמ רעד ןָא .םערָאפ-עזָארּפ רעד ןיא

 ךיז ןשימ סע סָאװ סָאד .ןעוועג ךעלגעמ-טינ (1940) "רעקקירוצ סנוז ןופ

 רעד ןוא גנורעדליש-רעטקַארַאכ רעשיטסילַאער ןופ רענייא ,ןליטס ייווצ

 טייקיינ יד טגיל םעד ןיא ,סיוא טינ טכַאמ ,רעשיטסירָאלקלָאפ ַא רעטייווצ

 ריא ,רעטומ יד טרעדלישעג טרעוו שיטסילַאער .טײקיסעמעדַאלַאב ןוא

 ןוא לטעטש ןשימייה ןופ קעװַא זיא סָאװ ,ןוז ןטדמערפעגּפָא םוצ עביל

 ףכעלמיטסקלָאפ ןופ ןָאט ןיא .ןיוו ןיא רָאסעּפָארּפ ַא -- לודג ַא ןרָאװעג

 ןעמַאמ רעד ןופ ץרַאה ענעכַארבעצ סָאד טרעדלישעג טרעוו םזילַאער

 סיוכרוד זיא עטקילײטַאב ערעדנַא עלָא ןרעדליש ןופ רעגייטש רעד ךיוא

 .גָאלָאיד ןשיטסילַאער ַא ךרוד

 ,גנולדנַאה רעד ןופ ןטנעמָאמ ןענייז ,קידארונ-השעמ ,שיטסַאטנַאפ

 "ייצרעד ַא טינ טייטש עדַאלַאב רעד רעטניה ןעוו ;השעמה-ריּפיס םענופ

 וליפא םיא רימ ןטלָאװ ,טניוװעג ןענייז רימ ןכלעוו וצ ,ליטס רעשירעל

 .ןעמענפיוא טנעקעג טינ עדַאלַאב ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
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 גנוקריוו עקידנעלסיירטפיוא יד טגָאמרַאפ עדַאלַאב סעשטיװַאר ךלמ

 ךיז טרעק שטנעמ רעד ױזַא יו ןעעזרעד רימ : שינעטנעקרעד רעיינ ַא ןופ

 -סנבעל םעד גנולצולּפ טעזרעד ןוא שינעדנעלברַאפ-סנבעל ןייז ןופ ּפָא

 ףָארטש עסיורג יד זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה רע, .טעּפש וצ רעבָא ,רָאלק תמא

 יד ,רעטכיד רעד טגָאז ,"קע זיב קע ןופ טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא

 ךיז ןעק שטנעמ רעד זַא ,זיא ןוז ןטדמערפעגּפָא םעד ןופ שינעטנעקרעד

 ףוא עביל סעמַאמ ןייז ןופ ,קלָאפ ןייז ןופ ,בוטש ןייז ןופ ןסײרּפָא טינ

 טָאה ןבעל סָאד סָאװ טימ ,עכעלשטנעמ סָאד ךיז ןיא ןטיהפיוא ןוא ,דָאנג

 טייצ רעיינ רעד ןופ שטנעמ רעד יװ .ןעקנָאשַאב זדנוא ןופ ןכעלטיא

 ןייֵלַא תודיחיב .ןענָאילימ ןופ רענייא יו יא ,ןײלַא יא סע רע טעזרעד

 .ןבעל ןטדמערפעגּפָא ןייז ןופ םַאר רעגנע רעד ןיא סע רע טעזרעד

 זיא ןעמוקעג סָאװ ,ןעמוקעג זיא לַאמ ַא ןוא

 ,טכַא קיסיירד טרעדנוה ןצניינ ןיא

 ,טלעוו רעד ןופ גָאטטלעװ ןייא ךָאנ זיא קעװַא ןעוו

 .טכַאנטלעװ לָאמ ןייא ךָאנ זיא ןעוועג ןוא

 ןגיוא עיולב יד טימ בייוו סרָאסעּפַארּפ זיא

 ךייוו ְךיִז טנגעזעג ןוא קעװַא

 קעװַא זיא ןוז סרָאסעּפָארּפ םעד ךיוא ןוא
 .ךײטדַאנָאד ןעיולב ןיא קיבײא ףיוא

 קעװַא זיא רעמיצטרַאװ ןופ ךיוא ןוא

 --- לירב רעיולב רעד טימ טנעיצַאּפ רעטצעל רעד

 טכַאמרַאֿפ רָאסעּפָארּפ רעד טָאה טלַאמעד ןוא

 .ליטש רעד ןיא ריט ןייֵז לָאמ ןטצעל סוצ

 יד רָאסעפַארּפ רעטדמערפענּפָא רעד טכַאמרַאפ "טכַאנטלעװ , רעד ןיא

 ,סיוא טזייו --- רעמיצטרַאװ ןייז וצ רָאנ טינ ,ללכב טלעוװו רעד וצ ריט

 ןכלעוו טימ ,ןבעל ַא וצ ןרעקקירוצ שטנעמ רעד ךיז ןעק עגר רעדעי וצ טינ

 .ןסירעצ דנוב םעד רעטעּפש ןוא דנוב ַא ןטינשרַאפ לָאמ ַא טָאה רע
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 ִצ

 ןַא ןפַאש רעייז ןיא קורדסיוא םוצ טמוק רעטכיד עשידיי לייט ַא ייב

 ןופ המשנ רעד ןיא ןצעזַאב ךיז ןעק סָאװ ,"טײקטדמערפעגּפָא, רעדנַא

 תודימ יד ןוא סעיצידַארט יד יבגל טײקטדמערפעגּפָא ןַא -- ןשטנעמ

 | | . .קלָאפ ןופ

 ןופ ,טנייה ןופ תוחוכ יד :תוחוכ ייווצ טלָאמעד ןבעל ןשטנעמ םעניא

 -עג ןשטנעמ םעד טָאה סָאװ ,ןבעל םענרעדָאמ ןופ ,טײקשיטַאטשסיױרג

 יד -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ;רעביױצ ןוא טסול ןייז טימ ןעגנַאפ

 ןיא .טנניי ןופ ןוא תונורכז-טייהדניק ןופ טלעוו עמורפ יד ,טלעוו עליטש

 ,רעטדמערפרַאפ ַא יו םוא ךיז טרעק דלעה רעד זַא ,טריסַאּפ עדַאלַאב רעד

 יד ןיא וויטַאמ רעדנַא ןַא וצ ךעלנע זיא וויטָאמ רעד) ."רערעדנַא ןַא, יו

 .(עקידעבעל יד ןשיווצ קירוצ םוא ךיז טרעק טסייג ַא ,תמ ַא ןעוו ,סעדַאלַאב

 רעדָא םוא דלעה רעד ךיז טרעק עדַאלַאב-רעגייטש רעקיזָאד רעד ןיא

 -טכיל םורָא, דייוש קרַאמ ןופ דיל םעד ןיא ליּפשייב םוצ יו ,שיזיפ

 ןיא ,טפַאשקנעב ןופ טנעמָאמ ַא ןיא םוא ךיז טרעק רע רעדָא ,"ןשטנעב

 ."וזמג ר"מ , ןיא יוװ ,ורמוא-ןועגש ןייז

 ןיב , :ךיז ןגעו רעטכיד רעד טלייצרעד "ןשטנעב-טכיל םורַא , ןיא

 עטביוטשרַאפ טימ ,לטסעק-עזייר ַא טימ ןעמַאמ רעד וצ ןעמוקעגנײרַא ךיא

 ."ןרָאװעג טדמערפרַאפ זיא סָאװ ,ץרַאה ַא ןוא סּפינש ןלעה ַא טימ ,ךיש

 ךעלטנגייא זיא סָאד ,"ןרָאװעג טדמערפרַאפ זיא סָאװ ,ץרַאה סָאד,

 םעיינ םענופ רעטקַארַאכ םעד זדנוא רַאפ ףיוא טקעד סָאװ ,טימעג סָאד

 רעד רעטייו טלייצרעד ,טסַאג ריא ןַא טקוק עמַאמ יד .דלעה:עדַאלַאב

 זיא'ס ;געװ ןטייוו ַא ןופ טמוק דניק ריא זַא ,טנעקרעד ץרַאה ריא ,רעטכיד

 ןופ רעצ םעד ןעמוקייב ןעק רע .גנונעקרעד רעד ןיא דיירפ ןייק ָאטינ

 | ? גנודמערפּפָא

 סנצעמע ןרעטשעצ טײקידעכָאװ רעייז טימ ןעמוק סָאװ יד וצ ייוו

 ַא .עדַאלַאב-רעגיײטש רעד ןופ חסונ ןייא זיא סָאד ,"תבש ןופ בײהנַא

 ןגעוו דיל סדייווש קרַאמ ןיא ןעניפעג רימ סָאװ חסונ רעד זיא ,רעטייווצ
 ענייז ןיא ןַָאטעגנירַא זיא סָאװ ,רענָאילימ ןשידיי םעד ,"וזמג ר"מ,

 ,רדס ןטשרע ןופ גָאט םעד ןיא רָאנ ,טעוװַאהרַאפ דימת זיא ,ןטפעשעג

 ךיז טנַאמרעד רע ,גנורעדנע ןַא רָאפ םיא ןיא טמוק ,םוטּפַאר ,גנולצולּפ
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 ךיז טקנעברַאפ ןוא בוט-םוי ןגעוו ךיז טנַאמרעד רע ,רדס ןשימייה ןגעוו

 זיא סעּפע , .םיא סקיניײּפ סָאװ ,ורמוא ןַא ןַארַאפ זיא סע ;טנגוי ןייז ךָאנ

 ךיירפ יד -- ,רעטכיד רעד טלייצרעד -- ,ןרָאװעג קיטעמוא ךעלנייּפ םיא

 ."חסּפ זיא טכַאנ ייב טנייה ןופ ןייּפ ןוא

 טשימעג ןייּפ ןייז ןדיי ַא ייב לָאז ,ןגערפ ךיז רימ ןענעק ,סָאװ רַאפ

 -רַאפ ַא זיא ןבעל סוזמג לייוו ? חסּפ"ברע ןופ גָאט םעד ןיא ,דיירפ טימ

 בורח ,בלָאה ףיוא ןכַארבעגרעביא ,שרוש ןופ טדמערפעגּפָא ,ןבעל טדמערפ

 סוזמג ןענייז גנודמערפּפָא רעד ןופ תודע ריפ יד ;קיניײװעניא ןופ טכַאמעג

 טימ ןעלדנַאה סָאװ ,םירידא-םיריבג ,עטַאט רעד יװ .,ןענייז סָאװ ,םינב

 | .ןענַאב טימ ןוא ,ןפיש טימ ,קניצ טימ ,ןוויטָאמָאקַאל

 רַאפרעד ןוא ,ןטלעוו עדייב וצ ךָאנ טרעהעג סָאװ ,שטנעמ ַא זיא וזמג

 ןגעוו רימ ןרעה רַאפרעד ןוא ,טעמוא רעד םיא ייב ךַאנ ךיז טקעוװרעד

 ,ןייּפ טימ טשימעג זיא סָאװ דיירפ,

 ,ןעקנוזעגנייא זיא טלעוו ַא זַא , :םינפוא ייווצ ףיוא ךיז טסיירט וזמג

 טייצרעדניק רעד ןופ חוכ רעשירפ רעד ןעוו זַא ? ןעװעטַאר רענייא יז ןעק

 רעטנעענ ןיוש לעוו'כ ,סיוא טזייוו ? ןטלַאהרַאפ םיא ץעמע ןַאק ,ףיוא טכַאװ

 ."ךיירפ רעטייוו רענעי ןופ טייקיטכיל רעד וצ ןעמוק טינ דניצַא

 רעטייוו רעד ןופ טייקיטכיל רעד וצ ןעמוק ןענעק-טינ ןופ רעצ רעד טָא

 ןופ תישארב רעד ,בייהנָא םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,דיירפ

 רעשידיי רעד ןיא ןענעגעגַאב רימ סָאװ ,וויטָאמ ַא זיא ,ןבעל סנשטנעמ

 . ,גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא יז יו ,עדַאלַאב-רעגייטש

 ךוב סנָאזנעסינ .א ןיא ךיוא רימ ןעניפעג עדַאלַאב-רעגייטש ּפיט םעד

 -עטניא סרעדנוזַאב .1943 קרָאי-ינ ,"טיוט ןיא וליפא טגניז ןבעל סָאד;

 רעטכיד רעד ;"ןשטנעמ .ןטושּפ ןופ עדַאלַאב , סנַאזנעסינ זיא טנַאסער

 -שטייטרַאפמוא ןַא תוא ןַא וו, םוא ךיז טיירד שטנעמ רעד זַא ,טלייצרעד

 דמערפ םיא ןרעוװ ,ןרָאלק ַא גָאט ַא ןיא ,גנילצולּפ ."טלעוו .רעד ףיוא רעט

 ,ןשטנעמ םעד םורַא ןעלגניר סָאװ ,ןכַאז עטסמיטניא עלַא .עטסטנעָאנ עלַא

 רעד םיא רַאפ טרעוװ שיט ןופ ךעטשיט רעד וליפא .דמערפ םיא ןרעוו

 .(? םיכירכת) טיוט ןופ לָאבמיס
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 ִצ

 יד ןיא ,רעטעּפש ,ןעגנוגעווַאב ערענָאיצולַאװער ןופ גייטשפיוא ןטימ

 יד ןעמוקעגפיוא זיא ,םזישַאּפ ןופ רָארעט ןטימ ןשינעלגנַאר ןופ ןרָאי

 ;טסעטָארּפ ןופ טנעמעלע םעד טגָאמרַאפ עדַאלַאב יד .עדַאלַאב-טלַאװער

 ,(19234) "טרעקעל שריה , סגיסעיל םהרבא ןיא רימ ןעניפעג טנעמָאמ ַאזַא

 עמעָאּפ ןייז ןיא רקיעב ןוא "עדַאלַאב עשינַאּפש , סעלעיעל-ץנַאלג .א ןיא

 לָאמ ַא ;(1947 ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל , סעלעיעל .א) "םי ןפיוא דיי ַא;

 רעדיל) ןשטיװַאר ךלמ ייב יוװ ,גנונעפָאה טימ טשימעג עדַאלַאב יד טמוק

 .(1927 ,ןטנעניטנָאק ןוא

 -ַאטסיה ַא ייס ,עדַאלַאב ַא ייס זיא "טרעקעל שריה , סניסעיל םהרבא

 ."םוירָאטַאנַאס רעוונעד ןופ עדַאלַאב , סקיווייל .ה יו ױזַא ,עמעָאּפ עשיר

 טינ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,ַאזַא רעבָא ,שינעעשעג עשירָאטסיה ַא טגניזַאב יז

 .סַאלק טימ ךיוא רָאנ ,עיצַאנ טימ רָאנ

 ןטכעװשרַאֿפ םעד דובכ ןרַאפ רעמענדעכַאר ַא
 .ןטכענ ךָאנ רעטסלפש רעד ןעוועג זיא סָאװ ,סַאלק ןופ

 עטלּפָאט ַא טגָארט ,רענָאיצולַאװער רעשידיי רעד ,טרעקעל שריה

 רעד ןיא זיא רעטכיד רעד .דיי ןופ ייס ,רעירַאטעלַארּפ ןופ ייס :טייק

 -געמָאק רע ;רעקידנסױרד ַא ,רעלייצרעד ַא זיולב טינ עדַאלַאב-עמעַאּפ

 רעד ןופ טײטַאב ןשירָאטסיה םעד זדנוא רַאפ טשטייטרַאפ רע ,טריט

 טיילגַאב רע ,טַאטנעטַא ןקיטומ סטרעקעל שריה טגניזַאב רע ;שינעעשעג

 ויטָאמ רעד זיא עמעָאּפ רעצנַאג רעד ךרוד .טָארט ךָאנ טָארט םיא

 ,טױט רעד .טיוט ךרוד .ןבעל קיביײא ,גנוקירעדינרעד ךרֹוד גנובייהרעד

 רעד --- הילת רעד ףיוא ןרעו ןעגנָאהעג סָאד זיא ,ןעגנוזַאב טרעװ סָאװ

 ; ןקירעדינרעד וצ םענעמוקעגמוא םעד ןסיוא זיא סָאװ ,טיוט רעטסקידמיואמ

 ; ןכַײלג סנייז ןענָאילימ רָאנ ,ךיז רָאנ טינ רעבָא טבייהרעד טרעקעל שריה

 . ,רעטכיד רעד טגָאז ,זיא רע

 ןטכיוהרעד ןיא ליּפשיײב ןיא ,טָאה סָאװ ,רעײגרַאפ ַא
 .ןטכולַאב טלַאטשעג ןייז טימ רוד-רעפמעק ןסיורג ַא
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 ןפיוא רעדָא ,רינרוט ןיא טינ טוט ןייז טנגעגַאב רעטיר רעיינ רעד

 .קיטכעמ ךָאד ןוא ,קיטכעמנַָא זיא רע ;הילת רעד ףיוא רָאנ ,דלעפטכַאלש

 ,רענָאיצולַאװער ַא ןופ טומ םעד -- טומ םעיינ םעד סױרַא טזייוו רע

 .ךיז ףיוא עילטעּפ יד ןיילַא טפרַאװרַאפ רע

 "עטַאק ןיא ןיסעיל םהרבא טרעדליש רענָאיצולָאװער ןופ טיוט םעד

 ךַאד זומ רענַאשז רעיינ רעדעי .קיטסימ רעזעיגילער רעשידיי ןופ סעירָאג

 ,"טכיל , ןלָאבמיס יד .עיצידַארט רעשירַארעטיל רערעטלע ןַא וצ ןעמוקנַא

 -ַאװער םעד ןענעכיײצַאב וצ טצונַאב ןרעוו "לָאערַא-השודק , ןוא "ןייש ,

 ייוצ ןטפעהַאב זומ רעטכיד רעד .טייקיבייא ןיא גנובייהרעד סרענַאיצול

 קיטייצנייא ,קיטסימ ןופ ךַארּפש רעד ףיוא רע טדער שיטעָאּפ : ןליטס

 .הפוקת רענעגייא ןייז ןופ קירָאטער רעד טימ ךיז רע טצונַאב

 ,ןביוהרעז רַאצ ןוֿפ טכענק ןענַאילימ רעביא ךיז טָאה רע
 טקעוועגפיוא ןוא צלָאטש םעד טקעוװעגפיוא ןוא

 .ןביולג םעד

 ,רענָאיצולָאװער םוצ עדָא ןַא יו ךיז טקידנע דיל סָאד

 יז יוװ ,ןויטָאמ יד קידנכיילגרַאפ ןוא ,טקעּפסָארטער ןיא קידנקוק

 ןיא ךיילג ךיז טפרַאװ ,גנוטכיד-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ףיוא ןעמוק

 שטנעמ רעקידנטעברַא רעשידיי רעד סָאװ ,ךלהמ רעסיורג רעד ןגיוא יד

 רעכעלשטנעמ ןוא ןײזטסּוװַאב ןלָאיצַאס ןופ געוו ןפיוא ןעגנַאגעגכרוד זיא

 ,תובישח

 ףוס םייב ,רעװַאשװַאב ,י ךָאנ טביירש "רעדורב ַא ןופ רעטרעוו , ןיא

 :ױזַא ,ה"י ןט9

 יז ןוא טלעוו יד ךיד טסיוטשרַאפ ןזיירק ערעגנע ןיא

 ,ןדנובעג ךיד טלַאה

 ןליוו רענעגייא ןייד ןוא טיוטעג טרעוו ךיא ןייד

 .ןדנוושרַאפ סָאטנַאל טרעוו
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 ןכעלשטנעמ םעד ןשיװּפָא ןוא ןקירדרעטנוא ןגעק טסעטַארּפ םעד

 טרָאד טרעװ ךיא ןיימ , .ןדלעפנעזָאר סירָאמ ייב ךיוא רימ ןעניפעג "ךיא,,

 ,רעטכיד רעד טגניז ,"ןישַאמ ַא רעוו ךיא ,לטב

 ךיוא רָאנ ,גנוקירדרעטנוא יד רָאנ טינ רעבָא טגָאלקַאב רעװַָאשװָאב .י

 תורצ,, רָאנ רעטעברַא םעד ןבעגעג טָאה טלעוו יד .טײקיזַאלטגנונעפַאה יד

 ."ןבעל םענעברַאטשעג ןצרַאװש ַא ,ןגנע ןַא , טריפ רע ."טייהמוד ןוא

 םהרבא ןופ עמעָאּפ-עדַאלַאב יד טדער ןגעקַא טייקיטכעמ לפיוו טימ

 רע ךיוא .טשיוורַאפ טינ טרעוו ןטרעקעל ןופ טייקכעלשטנעמ יד .ןיסעיל
 ףיז טעװ דלַאב טָא זַא ,ןייש ןייז ןוא ןעלכיימש ןעק ןבעל סָאד זַא ,סייוו

 ןופ עגר יד טינ טלַאהַאברַאפ רעטכיד רעד .ןקע םיא רַאפ ןבעל סָאד

 -כַאװש יד זיא רעפמעק-רעטעברַא רעגנוי רעד ; גנולקַאװ ןוא טײקכַאװש

 :גנוירעטסוש םעד ןגעוו טלייצרעד ןיסעיל .חצנמ ןייק

 טַאפַאשע סעד ךיז רַאפ ןיוש ךעלטייד רע טעזרעד

 } שירפ ןבָארגעג םיא רַאֿפ ,בורג יד ייברעד טרַאה ןוא

 ,ןטָארט א קירוצ טכַאמ רע ,ארַאה ןייז ךיז טרעמַאיעצ

 -- שימ ַא דליוו סעלַא ךיז טיג ןגיוא יד רַאפ ןוא

 ,ןייש זיא טלעוו יד יוװ ,טלכיימש ןבעל סָאד ביל יוװ

 ! ןייג ןיוש בורג ןיא זומ ןוא ןעזעג סטוג קיניײװ יו

 ,רעווש ןוא קידקיטיײװ ,טײקכַאװש ןופ טונימ ןייא רָאנ

 .רענָאיצולָאװער רעצלַאטש רעד ןיוש רעדיוו ןוא

 ןוא גנוקישרַאפ ,הסיפת ןייז רבוג ןעק רענַאיצולָאװער ןופ טומ רעד

 דניק-ָאטעג םערָא ןַא, יו ןטרעקעל טגניזַאב ןיסעיל םהרבא .טיוט ךיוא

 םעד טפושיכעגסיוא ןבעל ץרוק ןייז ןיא טָאה סָאװ ,"רעדינ ןטסקירעדינ ןופ

 רעירַאטעלַארּפ ןטקירדרעטנוא ןופ סנַאמָאר ןטסכעלרעדנוװ ןוא ןטסלדייא

 ,דיי ןטקירדרעטנוא ןוא

 צ

 שטיװַאר ךלמ טגָאמרַאפ ,יױןענַאעקַא ןוא ןטנעניטנַאק , ךוב ןייז ןיא

 ַא) "וי-ןַאװק-יל ןוא ןַאװ-יעניַאה, :סעדַאלַאב עטנַאסערעטניא לָאצ ַא
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 רעקרָאי-וינ ַא "ןישזד ןוא םישזד ,, ,(עדַאלַאב-עביל עשיטנעדוטס רעניקעּפ

 םענעדלָאג ןוא טיוט ןצרַאװש ,עביל רעצרַאװש ןגעוו , עדַאלַאב-רעגענ

 .(עדָאלַאב-רעדניק רעװעשרַאוו ַא) ?עלעטיג , ,"דלָאג

 ןייק טינ זיא סעדַאלַאב עלַא יד ןיא שטנעמ רעקידנרילעבער רעד

 ,טקנעב רע ,טרעקרַאפ .דמערפ-טלעוו ,שיטעקסַא ,המשנ עטליוהעגסיוא

 טנגוי ןייז ןופ -- ןבעל ןיא טבילרַאפ ךעלטּפַאשנדיײל זיא רע ,טדייל ,טבעל

 .דיירפ רעכעלשטנעמ וצ ,קילג וצ רעגַאב ןסייה ןטימ טפַארטשעג רע זיא ןַא

 עדַאלַאב רעלַאיצָאס רעד ןוא עדַאלַאב-טלָאװער רעד ןופ חוכ רעד

 סָאװ ,ןבעל עגנוי סָאד -- טסַארטנַאק םעד ןרעדליש ןיא עקַאט טײטשַאב

 סָאד ןוא ,טפַאשקנעב ,םולח טימ לופ גיוא סָאד ,טרעגַאב ליפ ױזַא טָאה

 : עדַאלַאב יד ןַא טגָאז סנייא רָאנ --- םַאזיורג ןשָאלעגסױא טרעװ סָאװ ,ןבעל

 ,טפַאשקנעב רעכעלשטנעמ ןופ ןביולג רעד ןרעו ןשָאלעגסיױוא טינ ןעק סע

 :ֹוזַא רימ ןענעייל עדַאלַאב-ןטנעדוטס רעשיזעניכ רעד ןיא

 רעכעד רעביא רעייפ א טעֶז רע ןוא

 ,ןָאטנַאק זיב ,ײכנַאש יב ,ןיקעּפ ןופ

 ,ךיז יא -- ןרישרַאמ ,ןרישרַאמ טעז רע ןוא

 .ןַָאילימ טרעדנוה ףניפ עלַא יא

 ןַאװ-ענ-ַאה וצ ךיוה סע טדער רע ןוא

 .ביוט ַא יװ ליטש ױזַא םיא ןבעל טייג סָאװ

 : טגָאז יז סָאװ סםיוק ןוא ,רעוװוש טמעטַא יז ןוא

 ...ביולג ךיא ,וי-ןַאװק-יל ,דער וד

 ךיוא ,רעשיזעניכ ַא זיא עדַאלַאב סעשטיוַאר ךלמ ןיא שזַאזייּפ רעד

 הפוקת ערענָאיצולַאװער יד זיא טייצ יד ;טקילפנַאק ןופ רעטקַארַאכ רעד

 ןוא ןביולג ןופ ויטָאמ רעד ,רעטנעָאנ ַא וויטָאמ רעד זיא ךַאד ,עניכ ןופ

 ,ןטסכַאװש םעד ןבייהפיוא ןעק סָאװ ,ןביולג ,טסיירט

 ,ךיז טכוד ,זיא "םי ןפיוא דיי ַא, עמעָאּפ ןייז ןיא ןסעלעיעל .א ייב

 יד ,םלועה-רדס ןגעק טסעטָארּפ ַא זיא סע .גנונעפַאה יד ןשַאלעגסוא

 ,טכעלש זיא רדס רעלַאיצַאס רעד רָאנ טינ .ליּפש-קזוח ַא ןיא טלעוו

 ױזַא זיא ףַאשַאב רעצנַאג רעד ,רדס-טלעוו רעצנַאג רעד רַאנ ,רעױּפַאק
 -סעפעגטנורג ױזַא זיא סע ,ןדייל ,טכערמוא ןייז לָאז סע ,טלעטשעגנייא
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 דיי רעד .רעױּפַאק ןשימסָאק ןצנַאג ןגעק טריטסעטָארּפ שטנעמ רעד .טקיט
 ויא ךָאד ןוא .ףַאשַאב ןוא רעפעשַאב ןגעק לוק-בויא ןייז ףיוא טבייה
 רעד ףיוא דיי רעד ;ןביולג רעטסקרַאטש רעד ןַארַאפ אפוג טסעטָארּפ ןיא
 -ַאלּפ ןייז לייוו ,םױבטסַאמ ןטצרַאװשרַאפ ןפיוא טנערב ףיש רעקידנעקניז
 ןפיוא דיי ַא, .טלעוו רעד וצ ןוא טָאג וצ גנונָאמ ַא זיא ףוג רעקידרעק
 ןבירשעג ןעגייז סָאװ ,רעדיל עטסקידנרעדורפיוא יד ןופ סנייא זיא "םי
 .הפוקת-ןברוח רעד ןיא ןרָאװעג
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 ַאלג ,א ,זעב םייח ,ץרַאװש .י .י ; סטכער ןופ
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 : רעטכיד יירד ייב לָאבמיס ןוא עקסַאמ ,גנוטכיד

 קָאלב רעדנַאסקעלַא ןוא עקליר ַאירַאמ רענייר ,קיווייל .ח

 ףלָאוו רעזייל ןוֿפ רעדיל

 רעוועקצוס םהרובא ןוא עדַארג םייח

 :טענָאס סבייל ינַאמ ןענעייל וצ יוװ

 "הבצמ א ףיוא טפירשפיוא ,,

 גנובעלרעביא רעשירענַאיזיוװ ַַא טימ גנוטכיד

 טלַאטשעג-לרוג עשיטַאמַארד יד

 ןַאונעסינ רעטכיד םייב עדַאלַאב-רעגייטש יד

 ןזרעפ עיירֿפ

 רעוועקצוס םהובא
 יירפוס םוצ רעווַאלצַארב רעד, :עמעָאֿפ סנײטשטַאלג בקעי

 רעקיטיוק רעד ןוא רעטכיד רעד -- וװָאקנימ .ב .נ

 טסיוַאומעמ ןוא רעקיטיוק רעד -- לקיב המלש רייד

 "ןליופ ןברוח,, עמעָאּפ סנייטשניבור ףןסוי

 "ףלַאוװנרעּפ ןיא הנותח ַא, עמַארד סקיווייל .ה





 .ףעטכיד יירד ייב לָאבמיס ןוא עקסַאמ ,גנוטכיד

 עקליר ַאירַאמ רענייר ,קיווייל .ה

 קָאלב רעדנַאסקעלַא ןוא

 1960 רעטניוו ןופ ןעגנונעכיײצרַאֿפ-ךובגַאט

 1960 רַאורבעפ רעט2

 "ןקיבײא םוצ רעדיל, :עיזעָאּפ ךוב יינ סקיווייל .ה ןעמ טרעטעלב

 -מיס יד וצ ייס זיא רע טנעָאנ יװ ,ןפַאש ןייז ןיא ןעמ טליפרעד (1960)

 ריא טמענ ןקיווייל ייב .רעטכיד עשיזיפַאטעמ יד וצ ייס ןוא ןטסילָאב

 ןַא ןופ ןגָאלשעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,לַארטש ַא ,ליפעג שיריל ַא ףיוא

 תפצ ןופ ,שודקה יר"אה ןופ טלעװ יד ,קיטסימ ,הלבק -- טלעװ רעדנַא

 סעטַארג-הסיפת ,ןעיינש רעריביס ןופ טלעוו יד ךיוא רעבַא ; גָארּפ ןופ ןוא

 .םזילָאבמיס סקיווייל ךיוא טמַאטש רוקמ ןבלעז ןופ .רעמַאק-לצנייא ןוא

 ןה ,עיצידַארט ןופ ןה חוכ ןקירעּפכורפ ןסיורג םעד רעמ ץלַא טליפ ריא

 ןרעּפכורפַאב ןוא ןקעוופיוא ןענעק עדייב .טייקכעלקריוו רעלעוטקַא ןופ

 ייוצ יד ןעז רשפא ןעמ זומ ױזַא טָא .טסייג-סגנופַאש ןכעלשטנעמ םעד

 -עגפיוא ןַא ,"ךיא,, רעכעלשטנעמ רעד -- ןפַאש ןשירעטכיד ןופ ןסולַאּפ

 ןעמָאזוצ ,עיצידַארט עשיקלָאפ יד ןוא ,רענעטכיולעגפיוא ןַא ,רעטרעדור

 -טסניק ןוא הנווכ ,שזַאמיא ןיא ךיז ןקעלּפטנַא יז יװ ,טייקיטציא רעד טימ

 .םערופ ןשירעל

 יו ,ךעלטּפַאשלעזעג "טרישזַאגנַא, רעמ זיא טסילָאבמיס ַא יו קיווייל

 .ןטסילָאבמיס עשיעּפָאריײא-ברעמ יד

 .קָאלב רעדנַאסקעלַא רעטכיד ןשיסור ןגעוו ןגָאז ןעמ זומ סכעלנע

 זיא טײקנײלַא ןייז ןיא זַא ,סייוו רע ;קלָאפ ןופ "עיצקנַאס , יד ליוו קָאלב
 -- "המשנ:-סקלַאפ , טסייה סָאװ ,חוכ ַאזַא ןַארַאפ זיא :ע ,ןײלַא טינ רע
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 ןעוו ,סע טגנילק שרעדנַא יװ .סטוג רָאנ טרעגַאב קידתמא ,ןייר זיא סע

 טינ ןליפ סָאװ ,ןטסילָאבמיס עשיזיוצנַארפ יד טימ םיא טכיילגרַאפ ריא

 רעכעלשטנעמ ןופ חוכ ןקידנלייה םוש ןייק טלעװ רעקנַארק רעד ןיא

 ןופ םערופ ַא סעּפע ןבעג לָאז סָאװ ,טנעַאנ ןייז לָאז סַאו ,עיצידַארט
 .טלַאטשעג רעשירעלטסניק ַא

 צ

 ַאירַאמ רענייר טימ ןקיווייל ןכיילגרַאפ ןעמ ןעק יצ ,טכַארט ריא

 -רעטַאפ יד סע זיא לכ םדוק ;ןטקנוּפ-רירַאב ןַארַאפ ןענייז סע .עקליר

 -ַאגַאטנַא םעד טליפעג גנַאל -ןבעל ַא ןבָאה רעטכיד עדייב ;םעלבָארּפ

 ייב .סעטַאט ערעייז וצ -- רעקידנקיניײּפ ַא ,רעכעלטפַאשנדיײל ַא -- םזינ

 :תוגרדמ ײלרעלַא ךרוד ןטַאט ןטימ רענייז לגנַארעג רעד טייג ןקיווייל

 ,ןּפַאטוצנָא טנעה יד טימ שממ ,רעדיל ענייז ןיא םיא רימ ןליפ טשרע וצ

 ,הריתס ַא יװ ,בייהנָא עמַאס ןופ -- קידתושממ רָאלק

 ִצ

 בילוצ ןיוש ,ןטסילַאבמיס עשיזיוצנַארפ יד ןופ רעכעה טייטש עקליר

 טָאטשטלעװ רעד ןיא טייקדמערפ ןוא טײקמַאזנייא ןייז ןיא סָאװ ,םעד

 רעטלע-לטימ ןיא) טלַאטשעג ַא ןטכַארטוצסיױא חוכב ךָאד רע זיא זירַאּפ

 טלַאטשעג רעד ןופ עקסַאמ רעד ךרוד .(ַארוגיפ ַא ןסייהעג סע טלָאװ

 ײלרעלַא ןיא ךיז טזייו ןוא ךיז רע טזױלבטנַא ,רע טרעביפ ,רע טדער

 ,ןַאמלבָאנ ןשינעד ןגנוי ַא ןופ טלַאטשעג יד זיא "ַארוגיפ , יד .ןסקַאדַארַאּפ

 ןַא ,רעטדמערפרַאפ ַא טָאטש רעד ןיא טבעל ןוא זירַאּפ ןיא טמוק סָאװ

 ץייר ןופ טָאטש יד ,זירַאּפ ;ןיזנַאװ ןופ דנַאר ןפיוא רעטלצרַאוװעגסױא

 ןופ ,טײקנַארק ןופ טָאטש יד יוװ ,ןגיוא ענייז ןיא סיוא טעז ,ןבעל ןוא

 רַאפ ,רעלעודיווידניא ןייק טינ ָאד ןיא טיט רעד ,רעגרע ךַאנ ;טױט

 רעדמערפ ַא ,רעקידנסיורד ַא רָאנ ,רעטרעשַאב ַא שרעדנַא ןקיצנייא ןדעי

 רעסיורג רעד ןיא ןבעל סָאד יװ ,זיא טיוט רעד .רעשינַאכעמ ַא ,טיוט

 .טייקכעלמיטנגייא רעדעי ןופ רעטבױרַאב ַא ,טַאטש
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 ּצ

 ןשינעד ןגנוי ןגעוו קרעװ:עזָארּפ ןייז ןיא עקליר טעַאּפ רעד זיא ּוװ

 ןוא ןעגנובעלרעביא ענעגייא ענייז רעביא עקליר טיג ּוװ ? ןַאמלבַאנ

 עקליר זַא ,ןגָאז ןעמ געמ יצ ? רעטקַארַאכ ַא ,טלַאטשעג ַא רע טלָאמ ּוװ

 -סיוא עקיסיוכרוד ַאזַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,עגירב סדירואל עטלַאמ זיא

 יד ןייגייברַאפ ןסייהעג טלָאװ סָאד .ןגָאז טינ ןעק ןעמ ,ןיינ ? שינעכיילג

 ַא ןשיװצ ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןתוכייש עטלקיוורַאפ ןוא עלופתוריתס עלַא

 ןעו טשרע .טפַאשַאב רע סָאװ ,ןטלַאטשעג יד ןוא רעביירש ַא ,רעטכיד

 ןעמ ןוא ןעגנונעכייצרַאפ-ךובגָאט ,וירב סרעביירש םעד טשרָאפ ןעמ

 ןעמ ןעק ,ןעגנופַאש עטקידנערַאפ-לופ סרעביירש ןטימ ייז טכיילגרַאפ

 םעד ןגעוו ןייטשרַאפ סעּפע ןעמ ןעק ,תוכייש רעד ןופ ןעמענפיוא סעּפע

 .ןֿפַאש ןופ סעצָארּפ

 ידכ ,ןגָאז ןעמ לָאז ?ןייטשרַאפ סעצַארּפ םעד ןעמ ףרַאד סָאװ רַאפ

 ,קיטיינ טינ זיא סָאד ;ןיינ זַא ,טכוד רימ ? קרעװ םענופ רעסעב ןסינעג וצ

 ןרעוו טשרעהַאב וליפַא ןוא קרעוו ַא ןופ ןבָאה האנה ןענעק ןלָאז רימ ידכ

 םייב הקושת רעדנַא ןַא ןײרַא יַאדװַא ךיז טשימ סע .קרעװ ַא ןופ

 טרעהעג יז -- ןסינעג ןשירעלטסניק ןופ טייז רענעי ףיוא -- ןשטנעמ

 -קעלעטניא ןַא טייקירעגיינ יד זיא .ןבעל-המשנ רעזדנוא וצ ךיוא יַאדװַא

 -סיוא טימ ,זילַאנַא-טסנוק טימ ןָאט וצ יז טָאה ,עשיגַאלָאכיסּפ ַא ,עלעוט

 ? טנעמָאמ ןשינכעט שירעלטסניק םעד ,סעצַארּפ-סגנופַאש םעד ןשרַאפ

 -ירק עוװִיַאנ עסיוועג ןדיימרַאפ ךָאד ןגעווטסעד ןופ ןעק ןסיוו עקיזָאד סָאד

 גנַאגוצ רעד .גנַאגוצ ןשיטירק-רוטַארעטיל ןווָיַאנ ַא ,ןעגנורעדַאפ עשיט

 ,ןבעל ,טנעמַארעּפמעט םעד ןוא רעביירש םעד קידנעטשלופ טריציפיטנעדיא

 ױזַא טינ זיא'ס .ןטלַאטשעג ןוא ןרעטקַארַאכ ענייז ןופ ןעגנוגָאזסױרַא יד

 .טושּפ ױזַא טינרָאג ,טושּפ

 ִּצ

 ַאירַאמ רענייר ,קיווייל .ה רעטכיד יירד יד ןופ סעיפַארגַאיב יד ןיא

 סיזירק ןופ טנעמַאמ ַא ןליפרעד ןעמ ןעק קָאלב רעדנַאסקעלַא ןוא עקליר

 -טנַא רַאג ,עזָארּפ רעייז ,רעדיל ערעייז טנעיילעג בָאה'כ .ןבעל רעייז ןיא

373 



 ןופ .רעכיב-ץיטָאנ ןוא ווירב ערעייז ןעוועג רימ רַאפ ןענייז שירעקעלּפ

 נ"א קרעוו שיפַארגַאיבַאטױא ןייז רָאנ לייוורעד רימ ןגָאמרַאפ ןקיווייל

 ."עגרָאטַאק רעשירַאצ ףיוא ,

 ןיא .סיזירק ןופ טנעמָאמ ַא רימ ןפערט ןבעל סרעביירש ןדעי ןיא

 ?! רע טײטשַאב סָאװ

 רעייז זיא סָאד ,ךיז טזייװַאב סיזירק רעד ןעוו ,טייצ יד לכ-םדוק

 ַא סעּפע טימ טייהדניק רעד ןיא ןָא ךיז טבייה סָאװ ,סיזירק ַא .קיטכיוו

 .יירד עלַא טשרעהַאב גנובעלרעביא רעשיטַאמוָארט

 םיא טריפ ןעמ ןעוװ ,גָאט רעד סָאד זיא קָאלב רעדנַאסקעלַא ייב

 זיא דניק ןטרַאצ ןגנוי ןרַאפ .לוש עשירעטילימ ַא זיא סע .לוש ןיא קעװַא

 .ןעגנובעלרעביא ערעווש טימ לופ גָאט רעד
 -נןיק יד ןעגנובעלרעביא עשיטַאמוַארט עטשרע יד ןענייז ןעקליר ייב

 םיא טשרעהַאב ליורג ןופ ליפעג ךעלמייהמוא ןַא סעּפע .ןטײקנַארק-רעד

 .רעביפ ןופ ןעהעש יד ןיא

 ִּצ

 ןופ טנעמָאמ רעד :רעטכיד יירד יד ןופ ןבעל ןיא ןטנעמַאמ ייווצ

 -ידרעטעּפש ַא ןוא טייקשילעבער רעלופ ןיא רעטכיד ַא יו ןרעוו ןריובעג

 ןעָאיַאב ,ןכַאמ םולש ןוא טלעוװ יד ךיז ןיא ןעמענפיוא ןופ טנעמָאמ רעק

 סע .ןַארַאפ ןטנעמַאמ יד ןענייז רעטכיד יירד יד ןופ ןדעי ייב .ןכעל סָאד

 ןופ סיזירק םעד -- ןסיזירק ייווצ ןופ רוקמ םעד ןכוז ןזומ רימ ,טסייה

 -םיוא ןשירעפעש ןופ סיזירק םעד ןוא טרובעג-רעטכיד רעדָא -רעלטסניק

 .עכעלשטנעמ רָאנ ,ור עשיּפמילַא טינ ,ור ןכיירגרעד סָאד ןוא גייטש

 יד ןיא גנַאגרעביא ןשיטַאמַארד םעד רימ ןקרעמ ןקיווייל .ה ייב

 ַא ,טייקידיירפ עיינ ַא סױרַא טגניז סע .עירָאטַאנַאפ-רעװנעד ןופ רעדיל

 ןופ טנעמָאמ רעקידרעווקרעמ ַא ןַארַאפ זיא סע .ןבעל ןופ גנוָאיַאב עיינ

 קיווייל סָאװ ,רעדיל ךוב ןיא .רעטכיד ןופ ןבעל-המשנ ןיא גנוריזינַאמוה
 ןה ,טײקידרעּפָאה ןה ןַארַאפ זיא עירַאטַאנַאס-רעוונעד ןיא ןבירשעג טָאה
 יד , זיא דָאירעּפ םעד ןופ קרעװ עקידתומילש סָאד .טײקטורַאב ןה ,ורמוא

 םעד ןוא הסיסג יד טרעדליש קיווייל ."עירָאטַאנַאס-רעוונעד ןופ עדַאלַאב
 ךיז .ןײלַא ךיז רע טרעדליש ךָאד ןוא ,רעירַאטעלַארּפ ןגנוי ַא ןופ טױט
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 -וגיפ סָאװ ,טעָאּפ םעד יו ייס ,םינפוא ייווצ ףיוא קיווייל טרעדליש ןיײלַא

 -ַאב םיא טָאה לרוג רעטוג רעד סָאװ ,הלוח םעד ,עדַאלַאב רעד ןיא טריר

 -ןברַאטש ןופ טלַאטשעג רעטריזיטעָאּפ רעד ןיא ייס ,ןבעל ןביילב וצ טרעש

 .ןַאמוינ ןתנ ןקיד

 רעגייטש םעד טצונ קיווייל סָאװ ,לָאמ עקיצנייא סָאד טינ זיא סָאד

 ; "ַארוגיפ , --- קירָאטער רעכעלרעטלַאלטימ ןיא ,עקסַאמ רעשיטעָאּפ ַא ןופ

 ןוא קיווייל ךיז טקינייארַאפ "םױבלּפע ןפיוא טַאלב ַא, רעדיל ךוב ןיא

 עייג ַא זיא'ס .ועשטידרַאב ןופ קחצי יול 'ר טימ קיטלַאטשעגנייא טרעוו

 ןוא ףַאשַאב םעד ןשיװצ הרות:ןיד עקיבייא ןַא זיא'ס ,טָאג טימ הרות:ןיד

 "םלוג רעד , עמעָאּפ רעשיטַאמַארד סקיווייל .ה ןיא ךיוא .רעפעשַאב םעד

 זיא יצ .םלוג םעד ןוא ל"רהמ םעד ןשיװצ דנַאנַארעדיװ םעד רימ ןליפ

 רעטָאפ ןשיווצ דנַאנַארעדיװ ןטלַא םעד ןופ ץַארּפש ַא ןַארַאפ םעד ןיא טינ

 ? ןוז ןוא

 ִצ

 -ןייא רע ףרַאד ,ריט רעקירעדינ ַא ןיא ןײרַא טייג רע זַא ,רעכיוה ַא;

 וצ זיא ריט עדעי .םלוג םוצ ל"רהמ רעד טגָאז ױזַא --- "ּפָאק םעד ןגייב

 יד לייוו ,ּפָאק םעד ןבעל ןיא ןגיובנייא זומ שטנעמ רעדעי ;קירעדינ

 םעד ןפַאשַאב טָאה ל"רהמ רעד .ןשטנעמ ןרַאפ ןיילק וצ זיא תוחילש

 םלוג רעד .םד-תלילע ןופ הנכס יד ןדיי יד ןופ ןרעוװצּפָא ידכ רָאנ ,םלוג

 ,ףַאשַאב רעדעי יװ ,םלוג רעד .רעמ טינ ןוא רישכמ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה

 עיינ טליפרעד טָאה ,ןבעל םוצ טייקלקנוט רעד ןופ סױרַא זיא רע רָאנ יו

 ,רעטכָאט סניבר םעד טעזרעד רע .ןטפַאשקנעב ןוא ןרעגַאב עיינ ,תוחוכ

 זַא ,טינ סייו רע .רָאה עקידרעייפ עריא םיא ןלעפעג סע ןוא ,ןעלהאל

 רעד זַא ,טינ סייו רע ;ןשטנעמ ןופ געוו םעד ןעמַאצרַאפ ןגעמ טנעוו

 ןייז ןופ ,הפוקת ןייז ןופ סעיצנעװנָאק יד ןעמעננַא זומ רענעפַאשַאב

 .ןפַאשַאב םיא טָאה סָאװ ,םעד ןופ רזג םעד ןוא הביבס

 ,ל"רהמ ןטימ ױזַא טינ ןליפטימ רימ ןעמענ עמַארד רעד ןופ ןטימ ןיא

 טינ ליוו םלוג רעד ,רע ךיוא .קערש ןייז ,טנלע ןייז טימ ,םלוג ןטימ רַאנ

 םעד אלימב ןוא שטנעמ ןופ םלצ םעד ןגָארטעג טלָאװ רע יװ ,ןברַאטש
 -ַארּפ יד ןופ טייקכעלדניירפמוא יד טינ טייטשרַאפ םלוג רעד .םיהלא-םלצ
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 טייטשרַאפ רע ,םיא ןופ ןכַאל ייז יאמלה טינ טייטשרַאפ רע ;ןדיי רעג

 ;שיּפעל .ייז ייב רע זיא ,רוגיפ רעוויסַאמ .רעכעלריטַאנמוא ןייז טימ זַא ,טינ

 -עגייא ןייז ןביילקוצסיוא הרירב יד טַאהעג ןעד רע טָאה .םלוג רע טסייה

 ? םינּפ -ףוצרּפ םענ

 ,טױרטעגנַא םיא טרעװ סָאװ ,תוחילש יד יו רעמ זיא שטנעמ רעד

 תוחילש יד זיא לָאמ ַא ;ןבעל ןיא טרעשַאב םיא זיא סָאװ ,עלעקניוו סָאד יו

 ,ל"רהמ ןופ עידעגַארט יד זיא סָאד .ןשטנעמ םענופ רעמ

 טגייטש תוחילש רעייז סָאװ ,עטלייװרעדסיוא יד ןַארַאפ ןענייז סע

 ;ןליפרעד טינ ייז ןעק רענייק .ןשטנעמ םענופ ןטייקכעלגעמ יד רעבירַא

 ,ןעמָאנ םעד ןקילייה םשה:שודיק ךרוד רָאנ ןעק שטנעמ רעד .ןייז םייקמ

 ,לשמל ,אביקע יבר .טייקטיירג עכעלשטנעמ ןייז ןוא טייקטיירג ןייז ןזייוו

 ןגעק ןפמעק זומ רע ,םירוסי ןיא טברַאטש רע .עטשטנעבעג יד ןופ זיא

 -- עירָאגעטַאק רעדנַא ןַא ןופ טייקיטכעמ רעד טימ םיור ןופ טכַאמ רעד

 .םימש-תוכלמ סױרַא רע טלעטש ןודז-תוכלמ יבגל

 ןופ ךשמה ַא ייס זיא רע .ערעדנַא ןַא ןיוש זיא טלעוו סל"רהמ םעד

 רימ .ַאי ? ךורבנייא ןַא .ריא טימ ךורבנייא ןַא ייס ,עיצידַארט רעשידיי

 סעּפע ;סנַאסענער ןופ שטנעמ רעד ןיוש טדער ל"רהמ ןכרּוד זַא ,טכוד

 ? סיוא סע ךיז טקירד סָאװ ןיא .ךרוד ךיז טסייר לעטשנייא םעיינ םעד ןופ

 ִצ

 רימ ןליפ ןפַאש סקיווייל .ה ןיא ייס ,סעקליר ַאירַאמ רענייר ןיא ייס

 רימ ,ןשטנעמ םעד םורַא ןעלגניר םידחּפ ײלרעלַא .דחּפ ןופ טנעמָאמ םעד

 דייר יד ןיא ייס "םלוג רעד, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןיא סָאד ןליפ

 ןופ דימת זיא רעפסָאמטַא יד .םלוג ןופ דייר יד ןיא ייס ,ןעמוחנת ןופ

 .טייקכעלמייהמוא ןופ ןוא הנכס

 ,רערעדנַא ןַא דחּפ רעד ,הנכס יד זיא "ןעגנונעכייצרַאפ , סעקליר ןיא

 אקווד רע זיא לָאמ ַא ןוא .ןקיווייל ייב קורדסיוא םוצ טפָא טמוק רע יו

 טמַאטש  רעדָא ,טייצ רעקידהמיא רעד ןופ דחּפ רעד טמַאטש .,רענעגייא רעד

 | ? ןשטנעמ ןופ ןבעל-המשנ םענופ קינייװעניא ןופ רע

 -רעדניק ענייז ןופ ,ןשטנעמ ןופ סױרַא טקעטש סָאװ ,דחּפ ַא ןַארַאפ

 סָארע ןגעו טדערעג דיורפ דנומגיז טינ טָאה .םיא רע טשרעהַאב ןרָאי
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 סָאד זיא ןדיורפ ייב ? (טיוט -- סַאטנַאט ןוא עביל --- סָארע) סָאטנַאט ןוא

 -לַאטשעג עשירעלטסניק סָאד זיא ןעקליר ייב ,טפַאשנסיװ עשינילק ןעוועג

 טגנערב רעטכיד רעד .דחּפ םענופ ןעמונעגכרוד ןיילַא ןרעוו רימ ; גנוקיט

 קידנבעלפיוא ןוא סקַאדַארַאּפ ןופ ליטס םעד קידנצונ סױרַא תוחוכ ייווצ יד

 .םזילָאבמיס ןשיזיוצנַארפ ןופ רעפסָאמטַא יד זדנוא רַאפ

 זומ ןעמ ;רַאבלטיממוא ,טעקַאנ ןעמענפיוא טינ ןעקליר ןעק ןעמ

 ידכ ,ןעלרעוו ,ןרעלדָאב ןופ רענַאמ ןשירעלטסניק םעד ןייטשרַאפ רעִירּפ

 -לַאטשעג רעטריזיליטס ןוא גנורַאפרעד ןשיווצ ץענערג יד זיא ּוװ ,ןסיוו וצ

 | גנוקיט

 םעד טרעלקרעד טָאה רע ןעו ,ןענַאטשרַאפ סע טָאה ןיײילַא עקלי

 ,עלעווָאנ ןייז ןופ דלעה םעד ,ןעגירב טָאה רע יאמל ,רעצעזרעביא ןשיליופ

 ןעמענפיוא טסנעּפשעג םעד רע טעוװ רענעד ַא יװ .רענעד ַא רַאפ טכַאמעג

 .(! "טעלמַאה , סריּפסקעש ןופ ןעגנַאלקּפָא) טייקכעלקריוו ַא יו

 ִצ

 1960 רַאורבעפ רעטס9

 רעשירָאטסיה ןופ ןוא רעגייטש-רוטלוק ַא ןופ גנוקריוו יד זיא סָאװ

 רעשירַארעטיל ַא יו ,םזילַאבמיס רעבלעז רעד זַא ,טכַארט ךיא ? עכַאּפע

 -רַאפ .קַאלב רעדנַאסקעלַא ףיוא ןוא ןעקליר ףיוא שרעדנַא טקריוו ,ךרד

 ןעמ .ןדיישרעטנוא עכעלנעזרעּפ יד קיטליג ןענייז לכ םדוק זַא ,ךיז טייטש

 -ַארט רעשירַארעטיל ַא ןופ ,סנטשרע ,תועּפשה ייווצ יד רדסכ רעבָא טליפ

 -רוטלוק ַא ןופ ןוא עכַאּפע רעשירָאטסיה ַא ןופ ,סנטייווצ ןוא עיציד

 .רעגייטש

 זיא סע .ךעלמיטסקלַאפ ןעוועג לָאמ עלַא זיא גנוטכיד עשיסור יד

 גנוטכיד רעשיסור רעד ןיא ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא סע ןוא ןעוועג טינ

 טיײקטנעַאנ יד .דנַאלגנע ןיא רעטכיד עשיזיפַאטעמ יד ייב יװ ,רענַאמ ַאזַא

 ,קורדסיוא-סקלָאפ ןופ רעגייטש ןטימ טייקנדנובעגסיוא יד ,קלָאפ טימ

 "ירעכיב , לָאמ וצ ַאזַא קיטליג ןרעוװ לָאז סע טכַאמעג ךעלגעמ טינ טָאה

 ןָאד ,ןָאטלימ ייב יװ ךַארּפש עקידנריזיניײטַאל ןוא "עטלגילקעגסיוא , ,"עש

 ןוא רעסיורג ַא לָאמ עלַא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא זיא קלאפ .ַא"א
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 ,ךיז ןלעטש וצ טכוזעג טָאה רעביירש רעד ןכלעוו וצ ,חוכ רעקיטכעמ

 סָאװ ,ןטובירטַא עלַא ןוא קלָאפ ;"עיצַאנ, טינ ןוא "קלַאּפ , .רעטנענ סָאװ

 ."טסָאנדַארַאנ,, -- טייקכעלמיטסקלַאפ םדוק ;םעד טימ ןעמוק

 ,עכַאּפע עשירָאטסיה יד טקריװעג גנוטכיד רעד ףיוא טָאה רעדיוו
 .ןזיורבפיוא ערענַאיצולַאװער ןוא ןעורמוא עלַאיצַאס עסיורג ןופ הפוקת ַא

 .ןטסילַאבמיס יד ךיוא טרירעגנַא טָאה טייגטייצ רערענַאיצולַאװער רעד

 ןימ ַא ןופ ,גנַאגּפָא רַאנ ןופ ןעגנומיטש יד ןעוועג ךעלגעמ טינ ןענייז סע

 ןופ גנושימוצ רעד ןָא ,עיזעָאּפ "ענייר, רָאנ ןכוז ןופ ,"ןעמעלַא ךָאנ,

 | ."ןבעל ,

 שרעדנַא סעַּפע טײטַאב טָאה הסונ רעשיטסילָאבמיס רענעגייא רעד
 ןוא ןעקליר ייב ,סטיעי רעטכיד ןשילגנע םייב ןוא קַאלב רעדנַאסקעלַא ייב
 .ןענעלרעוו ייב

 ךיוא ? םיא ןגעוו ןגָאז ןעמ ןעק סָאװ ? רעטכיד רעשידיי רעד ןוא

 -לוק רעד ןופ העּפשה עסיורג יד רימ ןליפ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 רעשידנעלריא רעד יװ רעכייר ךעלכיילגרַאפ טינ זיא יז ; עיצידַארט-רוט

 ענעדיישרַאפ יד .ןדנעװ טזומעג ךיז טָאה סטיעי ןכלעוו וצ ,רָאלקלָאפ
 ןשרָאפסױא ןעמ ףרַאד ,(רוטַארעטיל-רסומ ,הדגא ,ך"נת) סעיצידַארט

 -יישרַאפ ןיא גנוניישרעד עבלעז יד טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו טלָאמעד דָארג
 | ,טײקשרעדנַא יד ןעז ןעמ זומ ןרוטַארעטיל ענעד

 ִּצ

 ץוצינ ַא ,גָארּפ ןופ בר םעד ,ל"רהמ םעניא ןליפ ןעמ זומ סָאװ רַאפ
 -עלעטשנייא רעסיורג רעד ןיא םיא טליפ ןעמ ? שטנעמ-סנַאסענער םענופ
 הזעה יד טגָאמרַאפ סָאװ ,רעכעלברעטש ַא !ןפַאשַאב ןלעװ וצ רענייז שינ
 ןייז רע געמ --- ןזעוו ןקידעבעל ַא ןופ ףַאשַאב םעד ךיז ףיוא ןעמענ וצ
 ןַא זיא ,גָארּפ ןופ ןדיי יד ןעװעטַאר ףרַאד סָאװ ,םלוג רעד יו רעמ .טינ
 ! גנוניישרעד עשילרעטסיוא

 - טנעמורטסניא ןַא ךרוד ןקריו ןופ טנעמַאמ רעד ,סנטייווצ
 ,םלוג ַא ןופ טלַאטשעג ןיא גייצעג קידעבעל ַא ספ05 88 אזתסמזאא
 זיא גנופַאשַאב ןופ רעפסַאמטַא יד .חוכ ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד זיא סָאװ
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 ליפעג ַא טימ ןוא דחּפ טימ לופ ,ךעלרעטלַאלטימ "םלוג , סקיווייל .ה ןיא

 ,סױרַא טסקַאװ סע ןכלעוו ןופ ,טימעג סָאד ןוא טקַא רעד רעבָא ,הטרח ןופ

 .טייקידרעפָאה ןופ טימעג סָאד ,ןשטנעמ-סנַאסענער םענופ טימעג סָאד זיא

 -ַאב םעד יבגל טײקידרעּפָאה ןופ ךירטש ַא ןופ טדייל ל"רהמ רעד

 סױרַא רע טגנערב רָאנ טינ ,םלוג םעד רע טפַאשַאב רַאנ טינ -- רעפעש

 זיא סָאװ ,ןבעל ַא םוא ךיוא טרעק רע --- םייל ןוא דרע קיטש ַא ןופ ןבעל

 .ןייז"טינ םוצ ,ור רעקיבייא וצ ,ןרָאװעג ןפַאשַאב

 ִּצ

 :רעדיל ךוב יינ סקיווייל ןיא טנעײלעגנײרַא רעמ ךיז בָאה ךיא

 טקידנערַאפ רע זַא ,טליפ רע :טכערעג זיא קיווייל ."ןקיבײא םוצ רעדיל,

 ןטיטעַאּפ ךיוא ןוא ןכעלשטנעמ םעד -- בײהנָא םוצ טמוק ןוא לוגיע םעד

 ןכלעוו טימ ,טימעג-תישארב סָאד ןענַאמרעד רעדיל יד ןופ ךס ַא .בײהנָא

 -רעפַאה ,טײקשיטַאמַארד סקיווייל זיא ּוװ .ןביירש ןביוהעגנָא טָאה קיווייל

 ןופ לוק םעד לָאמ ןייא קידנעמענפיוא ןדייר טנַאקעג טָאה סָאװ ,טייקיד

 טנעקעג טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד זיא ּוװ ? בויא ןופ לָאמ טייווצ ַא ןוא קחצי

 ליפ ױזַא ךיז ןיא טליפעג טָאה סָאװ ןוא הדקע רעד ןופ טָארט ַא ןליפ ךיז

 -עג ענעגייא ןייז טָאה רע זַא ,קיווייל ךיז טגָאלקַאב טציא ? ןטלַאטשעג

 דייועגניא ןיא איבנה הנוי ןגעוו דיל םעד ןיא רָאנ .ןריולרַאפ טלַאטש

 רעד יװ ,רעמ ןייז וצ חוכ םעד רעדיו רעטכיד רעד טליפרעד גד םענופ

 .םידחּפ טימ לופ --- "ךיא,, רעכַאװש

 -ַארד עקידנלַארטש יד טימ ךיז ןטפעהַאב וצ הרובג יד םיא טלעפ סע

 -ןבעל ַא טָאה רע סָאװ ,סיטַאמַארד-ַאנַאסרעּפ רעדָא "סעקסַאמ,, עשיטַאמ

 ,רעשיריל ַא "ךיא ,, ןַא רעדיל יד ןיא ךיז טקעלּפטנַא רַאפרעד ,ןפַאשעג גנַאל

 -עקרעד רימ .תואצמה-טסנוק ןופ רעטנּפַאװַאב-טינ ,רעטלעטשרַאפ-טינ ַא

 יד ןוא טייקידרעטיצ יד ,טייקרעכיזמוא יד ,טירט עטשרע יד רעדיװ ןענ

 ןוא גנוקיטלַאטשעג רעשיטעַאּפ ןשיװצ ךיז טלגנַאר סָאװ ,טײקטעקַאנ

 ןה ןרעפס עדייב ןיא סױרַא ךיז טזייוו טייקסיורג סקיווייל .טייקכעלקריוו

 .ןשיריל ןיא ןה ,ןשיטַאמַארד ןיא
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 ִצ

 רזעילא טסיאיײסע ןוא רעטכיד םענייפ םייב טנעיילעג בָאה ךיא

 סָאװ ,ןעוועג שדחמ קיניײװ טָאה קיווייל .ה זַא ,("טפנוקוצ,,)) גרעבנירג

 רָאנ --- קיניײוװ רעדָא טינרָאג -- טינ קנעדעג ךיא .ליטס ןשיטעַאּפ ךייש

 טמכייצעגסיוא טינ ךיז טָאה קיווייל זַא ,ןעוועג יוװ ייס זיא קורדנייא רעד

 עיצקיד ,ךַארּפש רעשיטעָאּפ ךייש סָאװ ,ןעוטפיוא עשיטעַאּפ עיינ טימ

 .לג"דא

 ןוא קרעװו עשיטעַאּפ עסיורג ןפַאשַאב רעטכיד רעסיורג ַא ןעק יצ

 ? ךעלגעמ סע זיא יצ ? עיצקיד רעשיטעַאּפ רעד ןיא סעּפע ןייז שדחמ טינ

 טייקיטיינ יד ללכב קפס ַא רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג טלַָאמעד טלַאװ סע

 רעסיורג תמא רעד :ןגָאז טנַאקעג טלַאװ ןעמ .םישודיח עכעלכַארּפש ןופ

 עטיירג יד ןופ ,ןגעמרַאפ-רעטרעוו ןטיירג םענופ טמענ ןוא טמוק רעביירש
 .ןעגנוקיטלַאטשעג עיינ ענייז רַאפ ייז טצונ ןוא ןעמרָאפ-ליטס

 רעדעי לייו ,םעד בילוצ ױזַא טינ ;ױזַא טינ ךָאד רעבָא זיא סע

 זיא רע .טינ סע טקרעמ ןעמ ןעוו וליפַא ,שדחמ זיא רעפעש רעסיורג

 ,עיצידַארט רעשיטעָאּפ רעד ןופ רעביא טמענ רע .לובג םעיינ ַא ןיא שדחמ

 קיעפ יו ,טעטילַאינעג ןייז ןופ דוס ַא זיא סע ;ןטיירג םענופ טסייה סָאד

 -ַאק רעד ןופ רעגערט רעד ןרעו ןוא ןטיירג ןופ ןעמענוצרעביא זיא רע

 ,ןייז שדחמ ןופ ןפוא ןַא ךיוא זיא סָאד .עיצידַארט רעשיטעַאּפ רעוויטקעל

 ןוא ןרעכיײרַאב ןופ לובג םענעגייא ןייז סיוא ךיז טביילק רעטכיד רעד רַאנ

 .קירָאטער עשיטעַאּפ יד ןענעגייארַאפ

 ּוװ ,לובג ןשיטעַאּפ ןשיפיצעּפס םעד טינ רימ ןעעזרעד לָאמ טפָא

 סע טָאה רע לייוו ,וטפיוא םענעגייא ןייז ןבעגעגניירַא טָאה רעטכיד רעד

 .שודיח םעד טינרָאג ןליפ רימ זַא ,טקַאט ןוא סָאמ ליפ ױזַא טימ ןַאטעג

 רימ ןענייז לָאמ שרעדנַא ןַא .גנוטכיד רעד ןופ ןדָאש םוצ טינ זיא סָאד

 ,ןטייקפיט עלַא ,טגָאזעג רעסעב ,ןכַאלּפ עלַא טינ ןעעז ןוא דנילב טושּפ

 לָאמ וצ ןקוקרַאפ רימ .גנופַאש רעשיטעַאּפ רעד ןופ סעיסנעמיד עלַא

 שדחמ ,טריורטסנַאקער ןטסקרַאטש םוצ טָאה רעטכיד רעד ּוװ ,עיסנעמיד יד

 עשיעּפָאריײא-ברעמ יד סָאװ ,לובג םוצ ןרעהעג םישודיח סקיווייל .ה .ןעוועג

 .םערָאפ עטסקינייוועניא -- ןפורנָא טגעלפ קיטירק
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 ּצ

 ןייז .גנולדנַאװרַאפ עשיטַאמַארד יד זיא חוכ רעטסערג סקיווייל .ה

 -ליש ,גנולייצרעד רַאפ .סיוא קינייו ךיז טנכייצ עזַארּפ עשירעלייצרעד

 עשיטַאמַארד יד ןיא טפַארק ןייז .טימעג קינייוו קיווייל טָאה גנורעד

 ? סיוא ךיז יז טקירד סָאװ ןיא .עזַארּפ ןיא ייס ,דיל ןיא ייס ,גנולדנַאװרַאפ

 -רַאפ גנולדנַאה יד ןעז ןיא ,טקילפנַאק ןיא טלעוו יד ןעז וצ חוכ םעד ןיא

 ןופ ןוא עעדיא ןופ טקילפנַאק ,רעטקַארַאכ ןופ דנַאנַארעדיװ ַא ןיא טלייט

 .ןסיוועג ןכעלשטנעמ

 -יוו רעד ּוװ זדנוא ןזייוו ןוא ןטקילפנַאק יד ןטלַאטשעג ןעק קיווייל

 -ַאיצנעװנַאק ַא רָאנ זיא רע ּוװ ןוא ,קיטפַאהרַאװ ןוא תמא זיא דנַאנַארעד

 .גנוטכיד רעשיטַאמַארד רַאפ ףַאטש ןייק טינ זיא ןוא רעלענ

 קרעװ סָאד ."סעטַאמש , עמַארד סקיווייל ןעמענ ןעמ ןעק אמגוד ַא יו

 עמַארד יד ןענעייל םייב רָאנ ,עמַארד עשיטסילַאער ַא יו ןבירשעג זיא

 זיא ,רבוג זיא םזילַאער רעד ּוו טרָאד זַא ,ליפעג סָאד רדסכ ריא טָאה

 רעד ּוװ טרָאד ;טרעטלערַאפ ךעלשּפיה גָאט וצ טנייה ןיוש קרעװ סָאד

 רעדיוו יז טרעוו ,עמַארד יד טשרעהַאב םזילַאבמיס רעשיטַאמַארד-שיטעַאּפ

 ,רָאװ ןוא קידתמא

 ַא ןיא סיוא טכערב סָאװ ,קיירטש ַא םורַא ךיז טגעװַאב עמַארד יד

 טשרע וצ זיא עזַאמ עמַארד רעד ןופ דלעה רעד .סעטַאמש ןופ לקירבַאפ

 ןריטלָאװער סָאװ ,יד יבגל טייז ַא ןָא טייטש רע .רָאטקַאפ רעוויסַאּפ ַא

 ןוא ,רעריטרַאס-סעטַאמש ןופ הגרדמ רעכעלשטנעמ רעקירעדינ רעייז ןגעק

 שינעמוקסיוא רעד ףיוא ,גונעג טינ ייז טגנערב הכאלמ עמערָא רעייז סָאװ

 לייוו ,טקילפנַאק ןצנַאג םענופ דצה ןמ טייטש עזַאמ .רעדניק ןוא בייוו רַאפ

 -ינרעד ערעסערג יד טעז רע ,יאדכ זיא טלָאװער רעייז זַא ,טינ טעז רע

 יד .ןעמוקַאב ייז סָאװ ,ןיול רעמערָא רעד יו ,ןבעל רעייז ןופ גנוקירעד

 רָאּפ ַא ךָאנ סעכַאלעמלַאב יד ןלייטוצ טימ ןקיטיגרַאפ טינ ןעמ ןעק הלווע

 ןשטנעמ יד סָאװ ,ןירעד טײטשַאב הלווע עסיורג יד .גָאט ןדעי ןשַארג

 ,סעטַאמש ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו אפוג
 ןופ ּפַארט םעד ןלעטשרעביא טימ ,גנוריטנעצקַא רעיינ רעד טימ

 שרעדנַא עמַארד סקיווייל טרעוו ,גנונױלַאב רָאנ טינ ןוא תובישח ןרעדָאפ
 ןכיירגרעד םעד ךרוד ןעק יז .עמַארד רעשירַאטעלַארּפ רעכעלנייוועג ַא ןופ
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 ןופ עדרעו רעד ןגעוו טדער יז ;גנוקריווסיוא עשיטַאמַארד ערעכעה ַא

 ןייז טינ לָאז סע בושחמוא יו .ןטיהוצפיוא יז טיירטש םעד ןוא ןשטנעמ

 שטנעמ -- ןעקניזּפָארַא ןָאק רענייא ןכלעוו וצ ,דמעמ רעכעלשטנעמ רעד

 .תובישח טײטַאב ןײלַא

 קרעװ יד טימ תופתוש עסיוועג ַא ןלייט קרעװ עשיטַאמַארד סקיווייל

 קיווייל סָאװ ,םעד ןיא לכ םדוק סע ןעעז רימ .רעקיגַארט עסיורג יד ןופ

 לָאמ עלַא רע ףרַאדַאב םעד רַאפ .ןרעוו ןופ סעצַארּפ םעד ןזייוו זדנוא ןעק

 ןדניצנַא ןענעק סעּפע זדנוא ןיא לָאז סָאװ ,רוגיפ עשיטַאמַארד ַא ןבָאה

 -רַאפ עכעלנייוועג סָאד ןעק סָאװ ,עיצַאוטיס ַא ךיוא לָאמ ַא ןייז ןעק סָאד

 -וצ סָאד ,ןתמא ןיא עלענָאיצנעװנַאק סָאד ,ןכעלנייוועג-טינ ןיא ןעלדנַאװ

 ַא, ,"םלוג רעד , סעמַארד ענייז ןיא רימ ןליפ סָאד .ןקיביײא ןיא עקילעפ

 ךס ַא ןוא ,"גרובנעטָאר ןופ ם"רהמ רעד , ןיא ,"דלַאװנרעפ ןיא הנותח

 .ערעדנַא

 ּצ

 טסייה סָאד ;עניב רעד ףיא טריפעגפיוא ןעז ןעמ ןומ עמַארד ַא

 ןוא ןייז םעוט ןעמ זומ רעטרעוו יד .רעליּפשיוש עקידעבעל ןופ טליּפשעג

 ןצענערג יד ןיא ןליפ ןעמ זומ טקילפנַאק ןדעי .ּפָארַא עניב רעד ןופ ןרעה

 ,טינטּפָאטײצ םעד ןיא טָא .סיוא טלייט עמַארד יד סָאװ ,טייצ רעד ןופ

 עשיטַאמַארד יד ןעמענפיוא רימ ןזומ ,רעמ טינ ןוא רעקינייו טינ

 .גנולדנַאה

 ןטקעּפסַא עיינ ןעזרעד בָאה ךיא ,טנפעצג שממ ךיז ןבַאה ןגיוא עניימ

 יו ,טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,גנובַאגַאב רעשיטַאמַארד סקיווייל ןופ

 עשיטַאמַארד סקיווייל ןעמונעגפיוא ןוא ,םלוע-רעטַאעט ַא ןופ לייט ַא

 .ןעגנופַאש
 טסעז וד ןעוו ,סקידנשַאררעביא סעּפע יינ סָאד ןופ רעביא טסבעל וד

 ,ןטירטפיוא ,ןעגנַאגרעביא עלַא טימ ,עניב רעד ףיוא טליּפשעג עמַארד יד

 -ּפָא טינ ןוא ,טכַארטרַאפ ץלַא טָאה גרוטַאמַארד רעד יװ ַאּפמעט םעד ןיא

 .ןטייהניווועג-ןעייל עכעלנעזרעּפ ענייד ןופ קיגנעה

 ןביוהעגנָא ? גנולדנַאה רעשיטַאמַארד רעד ןופ רעגערט יד ןענייז רעוו

 ןשטנעמ סע ןענייז ,ןריּפסקעש טנכערעגניירַא ןוא ןכירג עקיטנַא יד ןופ
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 -ַארד ןופ ךיוא ןוא ןשיגַארט ןופ רעגערט יד ןענייז ייז .דנַאטש ןכיוה ןופ

 גינעק רעד ,טעלמַאה ץנירּפ רעד ,סוּפידע גינעק רעד .טקילפנָאק ןשיטַאמ

 ייז לייוו ,לרוג ןגעק ןעמערוטש ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ןענייז ייז ...ריל

 .עיציזָאּפ רעכעלטפַאשלעזעג רעכיוה רעייז ןופ טכַאמ יד ךיוא ןגָאמרַאפ

 טינ ייז טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,ןשטנעמ עטושּפ םתס ןײרַא ןעמוק יװ

 ? טייקרעכעה ןופ גנונעכייצַאב רעקידנסיורד םוש ןייק טימ ןעקנַאשַאב

 םזינַאמוה ןלַאסרעוװינוא ןפיט ןייז ,ןפַאש סקיווייל ןופ טײקשיטַארקַאמעד יד

 טמוק ָאד זַא ,סייו ךיא .סעמַארד עלַאיצַאס ענייז ןיא טשרע ןעמ טעז

 ןופ הרירב יד ןפורנָא ןעק ןעמ סָאװ ,טנעמָאמ רעשיטַאמַארד רעד ןיײרַא

 ןופ ,לַאװסיױא ןופ טייהיירפ יד רָאג רשפא ,טייהיירפמוא ןוא טייהיירפ

 ןכלעוו ןיא ,בצמ ןטסקירעדינ ןיא ךיוא זַא ,טזייוו קיווייל .גנומיטשַאב

 םעד ךרוד טרעוו'ס .ןַארַאפ הרירב יד זיא ,ןעניפעג ךיז ןעק שטנעמ רעד

 ןבעגרעטנוא רעדָא שטנעמ ןייז וצ הרירב ַא ןופ טייקכעלגעמ יד ןפַאשעג

 .עירעטַאמ ַא ,ףַאטש ַא ,רמוח ַא סעּפע רָאנ ןביילב םעד ךרוד ןוא ךיז

 ִצ

 טַאטשטלעװ רעד ןיא גנובעלרעביא יד ןעוועג זיא ןעקליר רַאפ סָאװ

 .עגרָאטַאק ןוא הסיפת ןיא גנובעלרעביא יד ןעוועג ןקיווייל רַאפ זיא ,זירַאּפ

 ייס ןוא ןעקליר ייב ייס -- גנורעדנוזּפָא ןַא ןַארַאפ זיא ןלַאפ עדייב .ןיא

 -נּוװצעגפױרַא ,עשיזיפ ַא גנודײשּפָא יד זיא ןקיווייל ייב רַאנ .ןקיווייל ייב

 טקַא ןַא ןעוועג זיא ךָאד .גנוקירדרעטנוא ןופ ,טכַאמ רעזייב רעד ןופ ןעג

 הסיפת ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןקיווייל ןופ לַאפ םעד ןיא ךיוא הרירב ןופ

 ,טגָאזעג רעטרַאס טלָאװ ,ךות ןיא .טייקיטעט רערענַאיצולַאװער בילוצ

 ןטייק ןגָארט ןופ םירוסי יד ןדייל וצ ןבילקעגסיוא ןיילַא קיווייל טָאה

 ,ןבעל ןופ ןטייקשלַאפ יד ןגעק טנוב ןייז ,טײקשירענַאיצולַאװער סקיווייל

 טָאה סָאװ ,רוטַאנ רעקַיורמוא ןייז ןופ רָאנ טינ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 עדייב .גנומיטשַאב-ןײלַא ןופ ךיוא רַאנ ,הלואג ןוא רשוי ךָאנ טרַאגעג

 יד ,טיוט םעד ,רעצ םעד -- ןבעל ןופ טנורגּפָא םעד ןעזעג ןבָאה רעטכיד

 -עצ ,טמירקרַאפ סָאװ ,טײקנַארק יד ,בייל ןופ ןוא המשנ ןופ טײקנַארק

 עקידנלייה ַא ןעזעג ןבָאה רעטכיד עדייב .ןבעל סָאד טמעשרַאפ ןוא טסערפ

 ? טפארק עקידנלייה ַא ןעזעג עדייב ןבָאה סָאװ ןיא .ַאי .טפַארק
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 ךַאנ טמוק ,קָאלב רעדנַאסקעלַא ,עקליר ,קיווייל ,רעטכיד יירד עלַא ייב)

 .ה ייב .עפש עשירעלטסניק עסיורג יד גנורעדורפיוא ןוא ורמוא ןופ ןרָאי

 : געוו רעקידרעטייוו רעד סָאד זיא ןקיווייל

 -רעוונעד רעד ןיא ןבירשעג טָאה קיווייל סָאװ ,רעדיל יד ןיא (א

 םוצ ,רעקיטכיל רעמ ַא ,חוכ רעשיטעַאּפ רעיינ ַא ףיוא-טכיול עירָאטַאנַאס

 -כיד רעמ ןוא טייקנסירעצ-המשנ רעקינייו טליפ ריא .טדנעוועג ןבעל

 יו ,זיא גנופַאש עשיטעַאּפ עטסקיטכיוו יד .ור-המשנ ,טײקצנַאג עשירעט

 רעדיל עלַא ןופ ."םוירָאטַאנַאס-רעוונעד ןופ עדַאלַאב יד ,, ,סיוא טזייוו סע

 .טעטינַאמוה סָאמ עטסכעה יד סױרַא טדער

 רעסיורג רעד קיווייל .ה טרעוו םוקמוא ןוא ןברוח ןופ געט יד ןיא (ב

 ךיא ןיב עקנילבערט ןיא,, רעדיל ךוב ןייז .ךָארב ןלַאנָאיצַאנ ןופ רענייװַאב

 ,דלוש ןוא הטרח ןופ ןליפעג סרעטכיד םעד וצ קורדסיוא טיג "ןעוועג טינ

 .םוטנדיי ןשילױוּפ םענעמוקעגמוא ןופ לרוג םעד טלייטעג טינ טָאה רע סָאװ

 ןליפ "םיױבלּפע ןַא ףיוא טַאלב ַא; רעדיל ךוב ןקידרעִירפ םעניא (ג

 עשיטעָאּפ עצנַאג סקיווייל טשרעהַאב סָאװ ,םזַיעטנַאּפ ןכעלרעדנּוװ ַא רימ

 .גנופָאש

 ץרַאמ רעטס6

 ןיא ליפ ןוא ןעקליר וצ עמָאלַאס סַאערדנַא ול ןופ ווירב יד ןעייל ךיא

 -נבייהרעד רעדנַא ןַא ןעמוקַאב ווירב יד .גנורעדנע עסיורג ַא טנעמַאמ ןייא

 סָאד .גנוטלַאטשעג עשירעלטסניק יד ייז ןיא ליפ ךיא .טעטילַאװק עקיד

 ןופ טביירש רעכלעוו ,ןעקליר ייב טשרע וצ .ןדייב ייב ךיא קרעמ ליפעג

 .ןטסגנַא ענייז ןגעוו ,טױט ןוא טנלע ןופ טָאטש רעד ןגעװ זירַאּפ

 סַאערדנַא ול ןיא טעטילַאװק עשירעלטסניק עבלעז יד ךיא ליפ רעטעּפש

 ןגעוו ךוב סעקליר טנעייל יז יװ ,םעד ךָאנ טּפוהרעביא .ווירב סעמַאלַאס

 .ןעדָאר רָאטּפלוקס םעד
 ןשיוװצ ןיא ןענייז עכלעוו ,ןרָאי ןופ טייקטייוו יד ?ןעשעג זיא סָאװ

 ? "טפַאשנדייל , ןיא לגנַאמ ַא ,טעטיוויטקעיבַא עסיוועג ַא ,ןפָאלרַאפ
 -טפַאשנדייל ןעוועג ןענייז עטבילרַאפ עדייב ןשיווצ ווירב עטשרע יד



 עקליר לייו רַאפרעד רָאנ טינ ,(1897) לענַאיצנעװנַאק ןוא לַאער ,ךעל

 ןופ ,"עסיורג , סָאד לייוו ,ווירב ןענייז ייז לייוו רָאנ ,רעגניי ןעוועג זיא

 ןענייז ייז .טמיוצעג-טינ ,יור ,שממ ןבעל סָאד זיא סױרַא ןסקַאװ ייז סָאװ

 ,גנופערט ,עביל -- טסנוק יו שרעדנַא זיא סָאװ ,סעּפע וצ "גייצקרעוו,

 ,טייקכעלקריוו ,ווירב ערעדנַא רעטנזיוט יװ ,ןענייז ווירב יד .טײקטנעַאנ

 ,ןטנעמוקַאד סנטסכעה -- גנוקריוו ןוא גנונַאּפש רעשירעלטסניק ןַא ,סָאמ ןָא

 טָאה רע ןכלעוו ,ןשטנעמ ַא וצ עקליר טדער זירַאּפ ןופ ךיוא ,תמא

 ןרוטנָאק ןַא ןיוש טמענ ןבעל סָאד ,גנורעניארעד רעבָא ןיוש זיא'ס .ביל

 יו רעמ ןענייז ייז זַא ,טליפרעד עמַאלַאס סַאערדנַא .גנוטלַאטשעג ןופ

 ,רעטכיד םייב ףיוא טייג סָאװ ,גנופַאש ַא ןופ ןטנעמגַארפ ןענייז ייז ,ווירב

 עטלַאמ ןופ ןעגנונעכייצרַאפ יד ןוא עלעװַאנ יד ןרעו וצ רעטעּפש ידכ

 ...עגירב סידירוָאל

 ןענייז ייז .עקליר יו רעמ ןענייז ןעגנונעכייצרַאפ סעגירב עטלַאמ

 טדער רע .ןײלַא ךיז רעבירַא טגייטש רעטכיד רעד -- גנופַאש-טסנוק ַא

 טלַאטשעג-עגירב יד .רעטקַארַאכ ןוא טלַאטשעג ןופ עקסַאמ רעד ךרוד

 רעיײנ רעד טקריוו ךיוא .רָאטקַאּפ רעקידנריזינַאגרַא שירעלטסניק ַא זיא

 .ןענעלרעוו ייב ןוא ןרעלדָאב ייב טנרעלעג ךיז טָאה עקליר סָאװ ,ליטס

 ןיש רַאנ ,טייקכעלקריו ךובגָאט םענופ רעטעלב יד ןענייז סיוועג
 -ייצרַאפ יד .עטריזיליטס ,ענעביוהרעד רעמ ַא ,טייקכעלקריוו רעדנַא ןַא
 ןוא עקידנעמערופ עסיוועג ַא ןגָאמרַאפ (עלעװָאנ יד טסייה סָאד) ןעגנונעכ
 עקליר ןענייז ייז .טייקכעלקריוו רעד וצ תוכייש עקידנבײרשַאב רָאנ טינ
 ןילַא עקליר .רע יוװ רעקינייװ ןוא עקליר יו רעמ ;עקליר יװ רעמ ןוא
 רע סָאװ ,רָאי ןעצ יד ןיא גנולדנַאװרַאפ עשיטַאמַארד ַא ךרוד טייג
 עלעווַאנ יד ןקידנערַאּפ ןטימ דלַאב ןָא ךיז טבייה ןגייווש סָאד ."טגייווש,
 .טַאטש רעטיוט ,רעטדמערפרַאפ רעד ןיא ןַאמלבָאנ ןשינעד ןטנלע ןגעוו
 ןופ ןעגנַאזעג יד ןיא ןוא סעיגעלע יד ןיא רעדיוװ ךיז טניפעג עקליר
 .סועפרַא

 סָאװ ,רעטכיד םעד ןגעװו עגַארפ יד קנַאדעג ןפיוא טגנערב סָאד
 זיא רעטכיד רעד .עקסַאמ יד ּפָארַא טפרַאװ ןוא "רעדיל עטעקַאנ,, טביירש
 יצ רָאנ .שימוצ ןשיטַאמַארד-שיּפע ןדעי ןַא רעקיריל סיוכרוד טלַאמעד
 ידגב עשיטעָאּפ ענייז ןיא טרעצנַאּפרַאפ לָאמ עלַא רעטכיד רעד טינ זיא

385 



 רעטיר רעד יוװ ? טייקשירעלטסניק ןופ ןיז ןיא ,ךיז טייטשרַאפ ,תוכלמ

 ןוא זיּפש טימ גנופַאש ןופ טנעמָאמ ןיא רעטכיד רעד טמוק ,רינרוס םוצ

 ןייז ןליפַא ןוא ריצ ןקידבוט-םוי ַא טימ ,דרעפ ןקנילפ ןפיוא רעצנַאּפ

 -עגנַא סע טָאה קַאלב רעדנַאסקעלַא יװ ,"טעמוא רערעטנומ , זיא טעמוא

 ןוא טעמוא ןופ שימעג ַא ,גנונַאּפש ַאזַא ןופ טדער עקליר ךיוא .ןפור

 .גנובייהרעד ןוא עילָאכנַאלעמ ,דיירפ

 ִצ

 סרעטכיד םעד ! קיווייל ןתמא םעד טרירעגנָא ךיא בָאה יצ גערפ ךיא

 ױזַא ןענייז ,ןײלַא ןבעל סָאד ןוא טלעוו יד יװ ,גנופַאש עדעי יװ גנופַאש

 רעדעי זַא ,ױזַא ןטייקכעלגעמ ןיא ךייר ,ןדיישרַאפ ױזַא ,ןוא טמיטשַאב טינ

 ענייז טױב רעדעי ..סעיצַאוטיס ,ןקורדנייא ףיוא רָאנ טּפַאכ זדנוא ןופ

 ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ דליבטלעוו ןייז ךיז טפַאש ןוא ןקירב ענעגייא

 ,רעביירש ַא ןופ טייקכעלקריוו רעשיטעַאּפ רעד ןופ

 ןופ ןוא החנה רעד ןופ סױרַא רימ ןעייג דליב סָאד ךיז ןפַאש םייב

 זיא ןעעז רימ סָאװ זַא ,ןדָאב ןתמא ףיוא ןטערט רימ זַא ,טייקרעכיז רעד

 ,ןגָאמרַאפ טייקרעכיז יד ןזומ רימ !ןייז טינ שרעדנַא רַאג ןעק סע ,ןעזעג

 רעדעי זיא ךָאד ןוא ? ןפַאש ןעמ ןעק יװ ןוא ןבעל ןעמ ןעק יו שרעדנַא
 רעטצעל רעד זיב ווּורּפ ַא ךיוא זיא ןבעל רעדעי ןוא ןסיוו-יאנת ַא ןסיוו

 טגער סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןופ שטייט רעד זיא סָאװ ,ןדײשַאב וצ עגר

 .ןָא זדנוא
 טרעשַאב זדנוא ןופ ןדעי רַאפ זיא ,רעטכיד ןסיורג ַא יװ ,ןקיווייל ןיא

 ןעזרעד וצ הכוז ןענייז רימ סָאװ ,ןטנעמָאמ יד רָאנ ןבױהוצסורַא ךיוא

 ?ןגערפ ןלעוװ רימ זַא ,ןפלעה ןעד טעװ ? תוכז רעד זיא סָאװ
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 ףלָאוו רעזייל ןופ רעדיל

 ענעמוקעגמוא ערעזדנוא ןופ השורי עשירַארעטיל יד סָאװ ,טוג זיא סע

 -רעד ןוא ןבילקעגפיונוצ זייווכעלסיב טרעו רעלעטשטפירש עשידיי עגנוי

 לָאז סנױזַא זַא ,רוד רעזדנוא ןופ בוח רעד זיא סע .ןייש עקיטכיל יד טעז

 ךוב ןייק ןבָאה סָאװ ,יד יבגל בוח רעזדנוא סָאד זיא סרעדנוזַאב .ןעשעג

 זיא ,ןפַאשעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ןוא ןבעגוצסיורַא טבעלרעד טשינ

 רעבָא ;רעטעלבגָאט ןוא ןלַאנרושז ענעדיישרַאפ רעביא ןפרָאװעצ ןבילבעג
 -נולייצרעד רעדָא רעדיל ךוב ַא וצ ןעוועג הכוז ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא
 ? ןגירק ךוב ַא סרעייז ןעמ ןעק ּוװ -- ןעג

 יד ןלַאפרַאפ ,ןרעגַאל-רעכיב יד ,ןקעטָאילביב יד ןענייז ןרָאװעג בורח

 יַּפַא רכז רעייז הלילח ךָאנ ןעק רָאי קילדנעצ עכעלטע ןיא .ןטּפירקסנַאמ

 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןרעו טקעמעג
 םעד ןופ רעדיל ענעבילקעג גנולמַאז יד ןעז וצ טוג רעבירעד זיא סע |

 "מוא 1943 רָאי ןיא זיא סָאװ ,ףלָאװ רעזייל רעטכיד ןשידיי רענליוו-גנוי

 -ןטעװָאס ןופ לייט ןשיטַאיזַא ןיא קעה ַא ,סבַאיזירכַאש ןטייוו ןיא ןעמוקעג

 .דנַאברַאֿפ

 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,עּפורג עשירַארעטיל ַא ןעוועג זיא ענליוו-גנוי

 ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סָאװ ,רעטשרע רעד .ןטעַאּפ עקיטפערק לָאצ ַא

 םיא ייב ,עדַארג םייח ןעוועג זיא אטילד םילשורי ןופ ןצענערג יד רעסיוא

 טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע ,ענליװ-טלַא טימ ןדנובעג ןעוועג ענליוו-גנוי זיא

 יטעַאּפ רעקיטכעמ ַא טימ ,טייקידתורוד:רוד רעשידיי ןופ רעטכיד ַא יו

 רעשידיי רעד ןופ טנַאװ-חרזמ רעד ןיא טרָא ןייז טָאה רע .קירַאטער רעש

 .ןעמוקַאב ךיילג רוטַארעטיל
 ןעועג זיא רע .רעוועקצוס םהרבא ןרָאװעג טנַאקַאב ךיוא זיא דלַאב

 ןיא ןסקַאװעגסױא טשרע זיא רע ,רעקיריל ,טסינרעדַאמ ,טסייגנייש רעמ

 לא םינּפ טלעטשעג םיא טָאה סָאװ ,לרוג רערעטיב רעד .ןרָאי-ַאטעג יד
 עשירעפעש עיינ םיא ןיא טקעוועגפיוא ןבָאה ,םוקמוא ןוא טוט ןטימ םינּפ
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 רעשידיי ןופ טייקנייש יד ןוא טייקנייש .ןלַאװק עכעלשטנעמ עיינ ןוא

 -פיוא ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןוא ַאטעג ,טייקנדנובעג-לרוג עשידיי ,הרובג

 ,רעדיל ענייז ןיא טמַאלפעג

 ןשידיחי ,םענעגייא ןייז ןעגנַאגעג ןָא בײהנַא ןופ זיא ףלָאװ רעזייל

 רעמ ,שירטנעצסקע רעמ ,ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא רעמ ןעוועג זיא רע .געוו

 ןביײרשנַא טעװ רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג לָאמ ןייא רע טָאה טָא -- וויסלוּפמיא

 .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רע .(1930 יַאמ) דיל ןייא ןוא טנזיוט שדוח ןייא ןיא

 עפש עשיטעָאּפ ןייז ןוא רָאי קיצנַאװצ םיוק ןעוועג טלַא זיא רעטכיד רעד

 -עניא עגנערטש ןייק ,ןצענערג עטמיטשַאב ןייק טַאהעג טשינ ךַאנ טָאה

 ןעוועג זיא ןקירדוצסיוא ךיז שינעפרעדַאב ןייז --- ןילּפיצסיד עטסקינייוו

 .עקידנעגניוװצַאב ןוא ענעגנּוװצַאב ַא

 -ןײרַא ןשיפַארגָאיב ַא טימ ןָא ךיז טביוה רעדיל גנולמַאז עקיטציא יד

 ריע-ןב ןייז ןגעוו ןרעוועקצוס ןופ דיל ַא טימ ןוא ןַאר רעזייל ןופ ריפ

 .רבח-טנגוי ןוא

 ןורכז רעזדנוא ןיא ןצירקנייא ליוו רעוועקצוס עכלעוו ,ןלַאבמיס יד

 ,ד"בח עקטַאמ ןוא בויא ןענייז ,רעטכיד ןגנוי םעד ןריזירעטקַארַאכ םייב

 ץל רעד ןוא בויא רעטוװּורּפעג-רעװש ןוא רעטקיניײּפרַאפ ,רעקידנדייל רעד

 לסיב שּפיה ַא טקעטשעג ךיוא טָאה תונצל ןייז ןיא סָאװ ,ד"בח עקטַאמ

 .טסעטָארּפ רעלַאיצַאס

 טנזיוט, טגָאמרַאפ ךיוא רעטכיד רעגנוי רעד טָאה ןעמעלַא םעד טימ

 טימ טרעגנוהרַאפ, ןעװעג זיא המשנ ןייז ןוא ?טײקיטכַאנ ןייא ןוא
 ."טייקנייש

 זיא סע ,גנירג ןעמוקעגנָא טינ ןפלָאװ זיא טייקנייש ךַאנ רעגנוה רעד

 רענליו עמערָא ןופ לגניי סָאד .תודירי ןוא תוילע טימ שינעלגנַאר ַא

 רָאג-רָאג טלגנַארעג ךיז טָאה ,טייקלבוהעג טינ רעצנַאג ןייז טימ ,ןפיוה

 טכוז רע .רוטלוק ןופ ןעמרָאפ עטנַאגעלע רעמ יד ןשרעהַאב וצ רעווש

 -שוּפ יו ,רעטכידטלעוו יד ןופ ילפ ןכיוה םעד ,טײקטריניפַאר ,טייקלדייא

 ןביירש וצ ביל רע טָאה רעדיל ענייז ןיא .עטעג ,ןַארייב ,רעלדָאב ,ןיק

 ןגָארטרעד לָאמ עלַא טינ -- יז טימ סנייא לָאמ טפָא טליפ רע ,ייז ןגעוו

 -ַאב טינ לָאמ ךס ַא ךיז ןעק רע .גרעב ץיּפש יד וצ לגילפ יד רעבָא םיא
 -טינ ,טײקטרעּפמולעגמוא ,ןעמזירענַאמ ענדָאמ ,טייקשידניק ןופ ןעיירפ
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 -ַאּפ יד ןטּפשמרַאפ טפרַאדעג ךָאד טלָאװ סָאד .טרָאװ ןופ ןטייקטלבוהעג

 טימ !טרעקרַאפ אקווד רעבָא זיא -- לַאפכרוד ףיוא ענייז ןווּורּפ עשיטע

 -כירפיוא ,גנונַאּפש לכה:-ךס ןיא רע טכיירגרעד ןטייקטצענערגַאב עלַא יד

 ,רימ ןליפ ,זדנוא רע טריר ,דליב ַא ףרַאש רע טלָאמ ,גנומיטש ןופ טייקיט

 ןענעק רימ .גנובעלרעביא ןַא ןופ ךות עמַאס םעד טרירעגנַא טָאה רע זַא

 ַאזַא וצ ןעגנערב לָאז קחוד רעסיורג רעד --- ןרעדנּוװּפָא טינ תמאב ךיז

 -נייא ,ערעדנוזַאב יד זיא סָאד !ןייטשרַאפ וצ טינ זיא'ס ,תורישע ןוא עפש

 ,ףלָאװ רעזייל ןופ טײקטבַאגַאב עקיטרַאקיצ

 ִצ

 רָאנ ,רעטכיד ןגנוי ןופ סנּפָאקוצ ןענַאטשעג טפָא זיא עילַאכנַאלעמ יד

 תוכב ןעוועג גנופַאש רעשיטעַאּפ ןייז ךרוד ןוא ןרָאי לייט ַא ןיא זיא רע

 .ןעמוקוצייב יז

 ,טסול עטלַא ןיימ טמוק גנילירפ ןדעי טימ

 .טסורב רערָאלק ,רעלופ רעד טימ ןעגניז וצ

 ,תוחוכ עיינ טקעװעגפיוא םיא ןיא טָאה גנילירפ רעד ױזַא טינ רָאנ

 ,ךעלנעמ ןוא קיטייצ ןרעװ סָאד ,ןרעוו ףייר סָאד יו ,רעמוז רעד יו

 ,סיפ עניימ ןופ טפַארק יד סייוו קילגמוא רעד
 .סיז-קיטּפַאז רעמ טרעװ סָאװ ,צרַאה ןיימ ןופ ןוא

 ,סייוו קילגמוא רעטוג רעד ,סייוו לווייט דעד...

 ...סייה ױזַא ןשיור ןטולב עניימ סָאװ

 -- עילַאכנַאלעמ יד ןוא הרובג ןייז ןעוועג זיא טייקיטולבסייה יד

 ןייא ןופ .ןטנעמעלע עדייב טגָאמרַאפ טָאה גנוטכיד ןייז .טײקפַאלש ןייז

 ,טסול ןוא עביל םיא ןיא טקעוװעג טָאה סָאװ ,טײקכעלטפַאשנדיײל ַא ,טייז

 עטקיטעזעגיטינ ַא ןבעל ןופ טייקידיירפ רעד וצ ןפורעג םיא טָאה סָאװ

 -קידנצייר ןוא עקיטולבלופ ןיא ןגָאלשעגסױרַא טָאה סָאװ ,טייקלעוסנעס
 -נַאלעמ ַא ,תובצע ןַא --- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,רעדליב עוויטסעגוס
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 ןייז ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ליפעג ןופ גנורעצסיוא ןַא ,עילָאכ

 .טימעג ןופ טייקרעטיב ןוא גנוגיינרַאפ ,םזַאקרַאס
 טליפעג ךיז רע טָאה ןבעל ןלענָאיצָאמע ןייז ןופ ןסולָאּפ עדייב ןשיווצ

 דלַאב ןוא ,ןביולג טימ לופ טָא ,םוהת ןיא ןעקנוזרַאפ טָא ,ןביוהרעד טָא

 עטשרע ענייז ןופ סנייא ןיא ןיוש רָאלק זיא דנַאנַארעדיװ רעד .טקיטומטנַא

 ."ץרַאה ןיימ רימ טגָאז סע,, רעדיל

 ?ןבעל ןיא טרעשַאב ןייז םיא טעװ סָאװ ,טגערפ רעטכיד רעגנוי רעד

 רעמ סנייא ,רעדליב ייר ַא ןיא םיא רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא תומולח-טנגוי יד

 ןוא עירָאלג ןגעוו ןלייצרעד רעדליב יד .ןרעדנַא םעד ןופ קידנרעבױצַאב

 .ןטלעוו ערעדנוזַאב רָאג ןוא ,סעירָאגעטַאק ענעדיישרַאפ רַאג ןופ רעבָא ,םור

 ןיורק ַא טימ רעה ַא, ןייז רע ליוו טָא סָאװ ,תוריתס יד טינ ןרָא זדנוא

 ןריפרַאפ סָאװ ,ּפערט טימ ,דלַאג ןופ ץַאלַאּפ ַא, ןגָאמרַאפ ןוא "ּפַאק ןפיוא

 ךיוה ןוא "טכער ןייז ןוא קלָאפ ןופ רעריפ ַא, -- דלַאב ןוא ."ּפָארַא

 ןופ ןָאפ יד טסייה סָאד ,הדירמ ןופ ןָאפ יד ןייז ןעק סָאװ ,ןָאפ יד ןגָארט

 טינ ןענייז תוריתס יד .ּפעק עטניורקעג יד ןפרַאװּפָארַא ןליוו סָאװ ,יד

 סכעלטיא סָאװ זיא קיטכיוו ,טנגוי ןופ תוריתס יד וצ ןרעהעג ייז ,קיטכיוו

 ןופ דליב ַא טימ טײלגַאב ךיילג טרעוו םור ןוא קילג ,טייקסיורג ןופ דליב

 :זיא ןיירפער רעטצעל רעד ןוא ,טיונ ןוא טנלע

 ,סַאג ןיא טנלע רעד ךיד טרַאוװרעד'ס

 .בורג ַא ןוא טיוט רעכעלטנייפ רעד

 רעבַא טָאה דימת טינ .ןעוועג רבוג ףוס לכ ףוס םיא טָאה תובצע יד

 .רעטכיד ןגנוי םעד טשרעהַאב עילָאכנַאלעמ יד
 ןעו ,הרוחש-הרמ יד ךיז ןופ ןעלסײרטּפָא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה

 זיא ,ןשטנעמ עקידעבעל ןשיווצ טסיירט ןוא טפַאשדניירפ ןענופעג טָאה רע

 גונעג ןעוועג גנורעניארעד שרעטיב-סיז יד ,ייז ןופ רכז רעד רַאנ וליּפַא

 .ןקַיורַאב וצ םיא
 ענייז ןופ רעטנוא ךיז ןדייש ייז .רעדילעביל ייר ַא טָאה ףלָאװ רעזייל

 -ַאטיא ןטלַא ןיא עדַאנערעס יד, יװ ןסנַאמָאר ערַאזיב ,עקסעטָארג ערעדנַא
 םעד ןָא ,טריזיליטס-טינ ,רעטושּפ ןענייז ייז סָאװ ,םעד טימ א"א ?עיל

 ייז .רעשימייה ןוא רענעגייא ,רעטכע ייז ןענייז רַאפרעד ;ץנַאלג ןוא ץוּפ
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 רימ .דילסקלַאפ ןיא ייס ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ייס עיצידַארט ַא ןבָאה

 : רעדיל ןימ םעד ןופ ןזרעפ עקיצנייא ןעגנערב ןלעוו

 רעטצנעפ ןיימ ךַָאנ ןפע ךיא יו...

 ,למיה ןיא ןוז יד עז ךיא ןוא

 ןטכיול ריד לָאז יִז זַא ,ךיא טעב

 .למירד ןייד ןיא ןוא רַאװ ןייד ןיא

 רעיורט רעד ךיד ןלַאז ןדיימ...

 .ןבעל ןיא גרַאז עפיט יד ןוא

 ןבעגרַאפ ריד ןלַאז עלַא

 .ןבעגרַאפ ריד בַאה ךיא יװ טקנוּפ

 ןטימ ןיוש םגה ,גנומיטש עכעלנע ןַא רימ ןעניפעג דיל רעדנַא ןַא ןיא

 טימ לופ ךיוא רעבָא זיא ףוס רעד ,טייקרעטיב לסיב שּפיה ַא ןופ שימוצ

 : גנובעגרַאפ

 רוּפש ןדעי ןרָאלרַאפ בָאה'כ
 טירט ענייד ןופ
 ךיא ןיב ךיור ַא יו רעטיב
 ,ריד ןָא
 ןייז טינ טסלַאז וד ּוװ רַאנ
 -- דרע רעזדנוא ףיוא
 .רימ ןיא טסיב

)1934( 

 טסול יד ןוא תונורכז ןוא סעגר עביל יד ןופ רכז רעד רעבָא טנירעצ

 טרעוו ,סייה רעמ טינ ןשיור ןטולב יד ןוא ,רעמ טינ טגניז ןוא טלַא טרעוו
 -ָארג ןבעל סָאד ןוא ,שינַאריא ,רעטיב רָאנ ,סיז-קיטפַאז טינ ץרַאה סָאד

 .(73 'ז ,דילרעמוז) קסעט

201 



 -עביל עמיטניא ענייז ןשיװצ ץשנערג רעד ףיוא ןענייז רעדיל לייט

 -ַארַאּפ רעטכיד רעגנוי רעד ּוװ ,ןדַאנערעס עטריזיליטס ענייז ןוא רעדיל

 ןגָאמרַאפ ןדַאנערעס יד תעב .ןטייקיצנוק עכעלכַארּפש ךס ַא טימ טריד

 ןגָאמרַאפ ,טייקטריצעג רעקידבוט-םוי ןוא טײקשילַארטַאעט ןופ ךיוה םעד

 "רענעש ןענייז ןעמַאד יד , ; רוקמ ןשיטעָאּפ ןרעטניזעג ַא רעדיל-עביל יד

 -וינ ןייש ךעלכַארּפש יא ,טײשרַאפ-שיטעקַאק יא זיא סָאװ ,דיל ַאזַא זיא

 ,טנַאגעלע ,גנוטכיד עשירָאטַאמַאלקעד עטוג זיא'ס .טרילעדָאמ ןוא טריסנַא
 .(15---14 זיז) ךעלדנעטשרַאפ ןוא קידנצייר

 רענעש ןענייז ןעמַאד יד

 .ןײלַא קרַאּפ ןטלַא ןיא ציז ךיא
 .רענעמ עטלַא זיולב --- םורַא

 ,ןייש זיא קרַאּפ רעד

 -- ןייש זיא טלעוו יד

 .רענעש ןענייז ןעמַאד יד

 סיוא טגנעה טנװַָא רעד .קרַאּפ ןיא ליק זיא'ס
 .רענעפ עטיור עטצעל יד
 ,ןייש זיא טכַאנ יד
 --- ןייש זיא טָאג ןוא
 .רענעש ןענייז ןעמַאד יד

 ,יורפ ַא ךוז ןוא ףיוא ךיז בייה ךיא

 .רענעט-לדיפ ןופ טײלגַאב

 ,ןייש זיא גנַאג ןיימ

 -- ןייש זיא טָאג ןוא

 .רענעש ןענייז ןעמַאד יד

 ,ןײלַא ןָא יז טמוק ןגעקטנַא
 ,רָאנ ןעז ןטָאש ריא ןעק ךיא
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 ,ןיש זיא טכַאנ יד

 ,ןייש -- ןרעטש יד

 .רענעש ןענייז ןעמַאד יד

 .ןייטש ןביילב רימ ,טנַאה ריא סענ ךיא

 --- "! רענעמ ,רענעמ ,ךַא,, : טגָאז יז
 ,ןייש זיא טכַאנ יד
 -- ןייש זיא טָאג ןוא
 .רענעש ןענייז ןעמַאד יד

)1937( 

 ױזַא טינ לָאמ ןייק ךות ןיא זיא דיל עשיפלָאװ רעזייל עשיּפיט סָאד

 ויטָאמטנורג רעד .דיל עטריטיצ טשרעקַא סָאד יו קידיירפ ןוא טיישרַאפ

 רעבָא עצרוק ענייז ןופ םענייא ןיא .םוקמוא ךרוד עביל ,טרעקרַאפ זיא

 ןיא םיוב ַא וצ ךיז רע טכיילגרַאפ רעדיל עשיטסירעטקַארַאכ רַאג זיב

 -קעװַא םיא טָאה םַארטש רעד ןוא ןרָאװעג ןכַארבעגנייא זיא סָאװ ,גנילירפ

 -סױרַא םַארטש רעד טָאה גָאט ןייא ןוא .ןרעסַאװ עדליוו יד טימ ןגָארטעג

 רעד טגערפ ?גערב רעסָאװ .גערב ןקינוז ַא ףיוא םיוב םעד ןפרָאװעג

 רעטכיד רעד .ןריצַאּפש טעװ עטבילעג ןייז ּוװ ,גערב רעד .רעטכיד

 םעד ןעמולח ןוא םיוב ןפיוא ןציז יז טעװ טכענ עקידהנבל ןיא יו טמולח

 ןסייה יז טעװ ,ןעמוק טעװ טסברַאה רעד ןעוו ןוא ,עביל ריא ןופ םולח

 ַא ןקַאהעצ ןופ טײקמַאזױרג יד .ןקַאהעצ םיוב ןטנקירטעגסיוא םעד

 ןבַאה ךיוא םיוב ַא ןעק שטנעמ ַא יו םערַאװ ,טינ םיא טקַיורמואַאב םיוב

 ,םילוגליג יילרעלא

 ַא םיוב רעד טעװ ,ןקַאנק טעװ טסָארפ רעד ןעוו ,טכַאנ ייב רעטניוו

 "עג יד ,יז ןוא ,ןוויוא םעניילק ַא ןיא ןענערב רענעּפש ףיוא רעטקַאהעצ

 ןייז ןגעקטנַא ןעמערַאװ ךיז ןוא לוטש ןכייוו ַא ןיא סיז ןציז טעװ ,עטביל

 .רעייפ

 טכע ןַא -- טױט ןוא םוקמוא ךרוד .טײקטנעַאנ ,גנוקיטעז ,טביל

 .ויטָאמ רעשיפלָאװ רעזייל
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 ִּצ

 לופ ןעוועג זיא ,שטנעמ ַא יו ייס ,רעטכיד ַא יו ייס ,ףלָאװ רעזייל

 טנעקעג ךיוא רשפא רע טָאה רַאפרעד ןוא ,ןסנַאנָאסיד ןוא תוריתס טימ

 ףבעל ןופ ןוא טלעװ רעד ןופ ןסנַאנַאסיד יד ןוא תוריתס יד ןליפרעד

 רעד טָאה ,ןזיולק ןוא םישרדמ-יתב ענייז ,ףיוהלוש םעניא ןסקַאוועגנייא

 יו ,תורוד עשידיי ןופ לוק סָאד ױזַא טינ ןעמונרַאפ ףלָאװ רעזייל רעגנוי

 רעביוצ ריא ןופ ,ןירּפַאק עריא ןופ ,טייצ רעקַיורמוא רעד ןופ לוק סָאד

 .גנורעדורעצ רעקידנקַאל ריא ןופ ןוא

 ייס ,קורדנייא םעד ןעמ טמוקַאב ,רעדיל ספלָאװ רעזייל ןעמ טנעייל

 טלָאװ רע יװ ,סערעטניא ןוא גנומיטש רעייז ןופ ייס ,קיטַאמעט רעייז .ןופ

 -עג םעוט ץלַא ןופ ,ןעזעג ץלַא ,ןעוועג םוטעמוא ,טלעוו ַא ןרָאפעגסיוא

 טסול יד ,עביל-ןעיורפ ןופ ץייר םעד ,דניז ןופ תוריּפ עסיז יד -- ,ןעוו

 יו .רעיורט-טלעוו ןסיורג םעד ,ןבעל ןשיטנעדַאקעד ןשיטָאטשסיױרג ןופ

 ,ישטניוו ַאד ַאדרַאנָאעל -- סיוא רע טלָאמ -- טסייג ןיא רעדירב ענייז

 .עזָאניּפש ,ןָארייב ,ןיקשוּפ

 טינ ץעגרע ןיא ,ןרָאפעג טינ ץעגרע ןיא ןתמא רעד ןיא רעבָא זיא רע

 זיא דנַאברַאפ-ןטעװַאס ןיא העיסנ רעשיגַארט רעטצעל ןייז זיב ...ןעוועג

 עריא רעביא רערעדנַאװ רעגנוי רעד ,ענליוו ןופ בשות רעד ןעוועג רע

 רעד ןופ דימתמ "רעכעלטלעוו, רעטסערג רעד ,גרַאבסָאלש םעד ,ןסָאג

 ןופ רענעגנַאפעג ַא ,רעטדימשעגוצ ַא -- ךָאד ןוא .קעטָאילביב-ןושַארטס

 טכיל ןלעה ןטימ ןעזעג ץלַא ,ןעוועג םוטעמוא רע זיא ,טַאטשמייה ןייז

 -לקנוט טימ טשימעג ןעוועג טייקלעה יד זיא ןפלָאװ ייב) ןוימד ןייז ןופ

 -עג טייקשירעעזלעה עשיטעָאּפ יד םיא טָאה סָאמ רעלופ רעד זיב .(טייק

 יד ןטלַאטשעג וצ טּפַארק יד טגָאמרַאפ לָאמ עלַא טינ רָאנ טָאה רע ,טניד

 דָארג טָאה טפַארק ספלָאװ רעזייל .קָיור ןוא וויטקעיבָא טייקכעלקריוו

 -עגכרוד ןבעל סָאד טעז רעטכיד רעד .טייקוויטקעיבוס ןייז ןיא טקעטשעג

 ,לָאמ ַא יװ ,ןטכיולעגכרוד רעדָא ,טרעכיוררַאפ ,טלּפענרַאפ רעדָא ,טרעטיול

 ."ךיא , םענעגייא ןופ ןעמונע גכרוד ,ייס יוװ ייס

 םיא ןעגניווצַאב טייקכעלקריוו יד רע טזָאל ןלָאפ ענעטלעז ןיא רַאנ

 -ָאמ ַא טָאטשנַא ןוא ןבעל ןטימ גָאלַאיד ַא ןיא ןיײרַא ךיז רע טזָאל ,ןײלַא

 רָאנ .טלעוו ןוא שטנעמ ,"וד , ןוא "ךיא ,, ןשיוצ סעומש ַא טרעוו ,גָאלַאנ
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 יעלטסניק ןופ הגרדמ יד ,רעטכיד ַא יװ ,רע טכיירגרעד ןלַאפ קינייװ ןיא

 רַאנ ,טלעװ רעד ןיא ךיז רָאנ טינ טעזרעד ןוא ,טײקוװיטקעיבַא רעשיר

 ."ךיא , יװ רעמ םדוק זיא טלעוו ? טלעוו זיא סָאװ ןוא ...ךיז ןיא טלעוו יד

 .קלָאפ ןוא שטנעמ ןוא לרוג ןוא טייצ ללוכ זיא טלעוו

 ,עויטקעיבַא סָאד ןוא עוויטקעיבופ סָאד ,סעירָאגעטַאק-טנורג ייווצ יד

 ,ןבעל ןיא ןענייז ייז יװ טקנוּפ גנוטכיד ןיא| סעירָאגעטַאק-טנורג ןענייז

 - יווצ רעבָא ןענייז ייז ,טרעדנוזעגּפָא אקווד טינ ןעמוק יז ,תמא

 םוצ .סעירָאגעטַאק עדייב ןופ רעדיל ןַארַאפ ןענייז ןפלָאװ רעזייל ייב

 ליטש טנעייל יז , ,"בלַאװש עיולב יד, יװ ,רעדיל ןרעהעג חסונ ןטשרע

 ןוא ןויטקעיבַא רעמ שירעלטסניק םעד ,חסונ ןטייווצ םוצ ;"ןרעלדָאב

 ,"קיד ריאמ קיזייא , ,"םכילע-םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ,, : סעמעָאּפ יד ,ןקַיור

 אמגוד ַא יװ ןעגנערב רימָאל .ערעדנַא ןוא "םחל-תיב ןייק דיי ַא טייג;

 : סעמעָאּפ עוויטַארַאנ ערעגנעל ענייז ןופ ענייא

 םָאו הנמלא יד ןוא קיד ריאמיקיזייא

 -- קילב רעדלימ ַא ,דרָאב עטיירב ַא

 גָאטיירפ זיא'ס .טפַאש ןוא טציִז רע

 קירוצ ָאד זיא ענעדיי ןייז

 . גָאט-יירש ריא טנייה זיא'ס .סַאג ןופ

 ! טינ -- טנלָאשט ןייק ! טינ -- הלח ןייק ---

 .ןרעטש ריא טרעוו םערוטש ַא

 -- ,דיי רענייש רעד טּפַאש ןוא טציִז רע

 ..ןרעו ןעמ ןעק עגושמ

 ,םָארק ןיא גרָאב ףיוא לייוורעד סענ ,ַאש ---

 -.סָאר הנמלא רעד וצ ייג ךיא

 ,סױרַא טייג רע ,ףיוא ךיז טבייה רע
 ,ןּפַאלק וצ ןָא טבייה צרַאה ןייז
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 -- ,זיוה ריא וצ רָאנ טמוק רע יוװ ןוא

 .ןֿפַאכ םעטָא םעד טמענ רע

 .ֿפָא טמעטָא רע .ןירַא טייג רע

 .לדייא טלכיימש רע ,טגערפ רע

 ּפָארַא טציא זיא סָאדַאמ יד ,ןיינ ---

 .לדיימ סָאד זייב טגָאז --- ,סַאג ןיא

 טקוק ןואג רענליוו רעד .טציז רע

 .רעטרעלקרַאפ-ךיילב ַא טנַאװ ןופ

 ,טקוצ רע ,טזײרּפש רע ,ףיוא ךיז טבייה רע
 .רעטרעוו ןביילק ןֿפיל יד

 טלַאֿפַאב סיא ןוא ןירַא טמוק יז

 .רעייֵז טרעטיצ רע .קערש ַא

 -- טלַאק יז טגָאז -- ריאמ קיזייא ,ךַא ---

 ן ריאמ קיזייא ריא טכַאמ סָאװ

 סָאװ טימ ָאטינ ...טבעל עמ ...טע ,ָא --
 .ןעמענרעדנַאנופ טנעה יד

 ,תוא סעד ןופ ןבעל וצ רעווש זיא'ס

 ! ןעמענ סע לָאז לווייט רעד

 ,טלַאק יז טייטש -- ,ריאמ קיזייא ,טייג ---
 -- ,ןענַאיװ ןיא טלַאה סָאװ ,יורפ ַא
 קנַאב ןיא טלעג ךָאד טגייל ריא ,טגָאז עמ
 .ןענַאמַאר ערעייא ןופ

 ,בָאה ךיא טלעג לפיוו ךָאד טעג ריא --
 .האוולה ַא ךָאנ םוק'כ זַא

 ,ֿפָאק ןטימ יז טיירד -- ? ריא טדער סָאװ ---
 .עַאלב יז טָאה ןּפיל ןוא
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 טיירג טָאה ּפָאק ןיימ ...טייטשרַאפ ריא ...זיא'ס...
 : עטכישעג ע כ ע ל ר ע ה ןייא
 -- == -- טיינרַאפ קַאז ַא ןיא עדוי ַא
 ! עטכירעגמוא ןגירטניא

 סש-לעב סעד קיניַאבזַאר ןייא יו

 == =- == ןבלַאז גינעק ןייא רַאפ ליוו

 םעד ףיוא טציא ןלעוװ ךיא טלַָאװ זיא.;

 ...ןבלַאהרעדנַא ...לבור ַא

 ,יירעקורד יד טסָאק רימ ,ד נ יי ר פ ן יי מ --
 ,עסַאמ ַא טלעג סיוא ביג ךיא
 ,יײּפש ןוא ייק ;רימ טביילברַאפ סָאװ ןוא

 .עשַאק ףיוא זיולב רעסַאװ רָאנ

 ךַאד טזיא סָאד רעבָא ,קיטכיר ,ָאי --
 ,עכַאז ערַאברעדנַאז ַא
 ךָאװ עלַא ןידוי ענייא יו
 ...עכַאר גָאצרעה ןופ טמענ יִז

 סעשעצרימ סע טעװ ריא ,טוג ,ונ ---
 ,ןעגנערב ןענעק תבש ךָאנ
 .םעד ןגעוו ןדייר ןרימ ןוא
 .ןעגנעה טביילב קילב ןייז .טייג יִז

 טמעשרַאֿפ ריא ןופ סיױרַא טלייא רע

 .ףיוהלוש ןזיב ׁשְזַא טפיול ןוא

 .דמעה עצנַאג סָאד םיא ףיוא סָאנ זיא'ס

 .בלול ַא יו טרעטיצ רע

 ,םוהת ַא וצ יוװ ,סײהַא טייג רע

 .םָאר הנמלא רעד ןופ
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 ,תואחסונ עדייב ּוו רעדיל ךיוא ןפלָאװ רעזייל ייב ןַארַאפ ןענייז סע

 ַא -- ףיונוצ ךיז ןסיג ,עוויטקעיבוס יד ןוא גנורעדליש עוויטקעיבַא יד

 ."ףיוהלוש רענליוו , עמעָאּפ יד זיא םעד ןופ רעטסומ

 -רָאפ עדייב ןופ ץענערג רעד ףיוא זיא עמעַאּפ יד סָאװ ,םעד בילוצ

 םעד ךיוא ןעז ןעמ ןעק ,ךיז טייב גנומיטש יד יװ ןעז ןעמ ןעק ,ןעמ

 רעד טגָאמרַאפ טיײקויטקעיבָא זַא ,קידרעװקרעמ זיא סע .טסַארטנַאק

 ,דיילטימ טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ ,ביל טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ רעטכיד

 -עביא סָאד לא רַאפ ."ַאי, טגָאז רע רעכלעוו ףיוא ,טלעוו רעד רַאפ ,ץרוק

 עשיריל ענייז ךיוא .עסַאמירג ,קסעטַארג ,עינָאריא טימעג ןייז טָאה עקיר

 .ךיז וצ גנויצַאב ןייז ךיוא ,טרּפ םעד ןיא םָאנסיוא ןייק טינ ןענייז רעדיל

 ןטלַאטשעג קקיור ןוא ןריזיויטקעיבַא רע ןעק "ךיא ,, םענעגייא ןייז

 הטרח ,דלוש ןופ ןליפעג ןופ טינ טדייל רע ןעוו רָאנ ןעגניזַאב שיריל רעדָא

 ."ףיא , םענעגייא ןייז ןיא סַאה ןייק טינ טרעקַאלפ סע ןעוו ,דניז ןוא

 ןיא ."ןיינ, יא ,"ָאי,; יא רעטכיד רעד טגָאז ףיוהלוש רענליוו ןפיוא

 -ַאב סָאד -- ףוס םוצ ןוא ,עשיטירק ,עקידנײנרַאפ סָאד רבוג זיא בײהנַא

 : עקידנעָאי

 ,טגנילק עקטוּפ-הקדצ יד ּוװ ,ףיוהלוש ןיא

 : טגניז ןוא רענעגושמ רעד עקלַאדג טייטש

 ןגָאלק וצ ףיוא טשינ טרעה לוקטסורב רענירג ןייֵז

 .ןגָאמ ןקירעגנוה ַַא ףיוא תונאזח

 ,טיולק עקסרַאילַאמ יד זיא ּפערט ערַאד ףיוא

 .טיולב בוט-סוי סערַאילַאמ יד ןענעװַאד ָאד

 . טנעוו עלַא ףיוא טלָאמעגנָא ןענייז ָאד

 ,טנערב שדקמה:-תיב רעד יוװ רעדליב יד

 ,סּפעש .ןלעג ַא טנַאה ןיא טלַאה השמ יוװ

 .סּֿפענש ןכַאמ רעטכעט סחנ טימ טול יוװ

 עקסעטָארג יד דָארג ףיוהלוש ןפיוא רעטכיד רעד טעז סָאװ רַאפ

 סָאד ןוא ,"תונזח , ןייז רָאנ רע טרעה סָאװ רַאפ ,םענעגושמ ןופ טלַאטשעג

 םעד רעביא ןריזינָאריא סָאד סָאװ רַאפ ? עקשוּפ"הקדצ רעד ןופ ןעגנילק

 עקידמשוגמ ערעייז ןוא סערַאילַאמ עמערָא יד ןופ ןביולג-םימיה תירחאב
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 טימ טייקרעטיב ַאזַא סָאװ רַאפ ?טנערב שדקה:יתיב רעד יװ ,ןלעמעג

 תינעת-רתסא , ןַא -- ןטלַאטשעג עשילָאבמיס יד יבגל טָאּפש ןוא טייקזייב

 -- סָאװ רַאפ ? "היעש 'ר איבנ רעד , ןוא ? "רעגיט-רוּפיכ-םוי ַא ,"ףלָאװ

 ?ייװ םיא ךיוא טוט סָאװ ,גנורעטסעל עקידקיטייו יד -- רימ ןגערפ

 טגָארט רֹע ּרעכלעוו וצ ,טלעוו ענעגייא ןייז זיא סָאד לייוו ? סָאװ רַאפ

 סָאד לייוו .ךיז וצ םימחר ןייק טינ טגָארט רע יו טקנוּפ ,םימחר ןייק טינ

 ,ןבעל זיא סָאד לייוו ,תוומה-םס טימ טשימעג טפַאשביל ענעגרָאברַאפ זיא

 ,טייקטצעל ןופ ,הסיסג ןופ לוק ןטימ םיא וצ טדער סָאװ

 רעייז ןיא טעז רע .לטבמ רע זיא סערַאילַאמ עמערַא ןופ םולח םעד

 :טינ טפַאה םוש ןייק ןביולג

 ןעבַאב ןימ זַא ,היאר ַא ן ײ(ז זו מ יוז א

 ועיֵַאמש ןעמ טפור

 ..היעשי 'ר איבנ רעד טגָאזעגנַא טָאה ,ןייז זומ יױזַא

 ,ךעלמיטסקלַאפ ןענייז לוטיב ןופ ןוא קזוח ןופ ןקורדסיוא עלַא יד

 -רעטכינ ןוא עינַאריא עשיווטיל זיא'ס ,סױרַא ליומסקלַאפ ןופ עקַאט רשפא

 טמוק רע ןעוו ,רעטכיד רעד טרעוו שיריל .האצמה עשידגנתמ זיא'ס ,טייק

 .רפוס םוצ טמוק רע ןעוו ,ןואג רענליוו םוצ
 ױזַא םיא ייב טרעוו סערַאילַאמ עמערָא יד ןופ םימיח תירהאב רעד

 שטָאכ סָאװ ,טלעוו ַא זיא ףיוהלוש רעד לייוו ,טגערפענּפָא ןוא טריזינַאריא

 טזיילעגסיוא טינ ןײלַא ךיז ןופ רעבָא יז טעװ ,גנוזיילרעד ףיוא טרַאװ יז

 .ןרעוו

 טלמערקעגמורַא -- ןרעיומ עבַאר-עלעג יד

 ,רעשעלפ טימ ןוא גנירעה טימ ,טיורב טימ ,צלַאה טימ

 | .רעזענ עשירעבייוו עיולב-ןירג טימ ןוא

 יד ןעמוק טינ טעװ ייז ןופ -- "ןרעיומ עטלמערקעגמורַא , יד ןופ

 רע טרעוװ ,ףיוהלוש ןופ רעגייטש םעד טרעדליש רע ןעוו טשרע .העושי

 רע טָאה ןבעל רעגייטש ןטלַא םעד ןופ םולח ןרַאפ ;טבילרַאפ ,שילידיא
 טלעוו-ףיוהלוש רעטמולחרַאפ רעד רַאפ ,רָאװ ריא רַאפ ,ןביולג ןייק טינ
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 ,רוטַאנ רעמערַא רעד וצ טמוק רע ןעוו טּפיוהרעביא ,טפַאשביל רע טגָארט

 ןענייז ייז .ףיוחלוש ןפיוא ןסקַאװ ךָאנ טוט סָאװ ,גנוצָארּפש לסיב םעד וצ

 .ןצַארּפשסױרַא ךָאנ ןעק סָאװ ,ןבעל ףיוא גָאזנָא ןַא

 רעזייל ןופ קורדנייא רעטצעל רעד ,לכה:ךס רעטצעל רעד זיא סָאװ
 ? רעדיל ספלָאװ

 ןופ טרעגרעעג טינ ךיז ןליפ רימ ןוא ,לחומ רעטכיד םעד ןענייז רימ

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןעעזרעד רימ לייוו ,סעװַאטַאק ןוא עינַאריא ןייז

 -ַאב סָאװ ,ןייש א קירוצ ףיוא טפרַאװ סָאװ ,טכיל ןגרָאברַאפ ַא ןייגפיוא

 -ּפָא ןייז רבוג זיא ףיוהלוש רעד ;רעביולג-טינ םעד ,םיא ךיוא טרעביוצ

 ףיוהלוש רעד לייוו ,ןבעל טרעוװ טיוט רעד .רעלפייווצ םעד ,ןוז ןקיגירט

 ןייז ןעגניז טמענ אפוג ןבעל עטמעשרַאפ סָאד .ןברַאטש טינ רָאג ןעק

 רעביא -- ןביולג ,קזווח רעביא ןייז רבוג זומ ןבעל ןוא ,גנַאזעג ןגייא

 ןיא טתמארַאפ טרעװ ,טנקיילעג רעִירפ טָאה דיל סָאד סָאװ ןוא .עינָאריא

 .גנוָאיַאב

 ִּצ

 רימ .רָאי 33 ןופ רעטלע ןיא 1942 ןיא ןברַאטשעג זיא ףלָאװ רעזייל

 -טנַא רעטייוו ךיז טלָאװ טנַאלַאט ןייז גנוטכיר רעכלעוו ןיא טינ ןסייוו

 -ןַאלעמ יצ דיירפסנבעל :ןפַאש ןייז ןיא ןעוועג רבוג טלָאװ סָאװ ;טלקיװ

 ? גנולפייווצרַאפ יצ ןביולג ,עילָאכ

 זיא טזָאלעגרעביא זדנוא טָאה רע סָאװ זַא ,רימ ןסייוו סנייא רָאנ

 -כיילג רעביא טינ טזָאל סָאװ ,טקַיורמואַאב סָאװ ,טקריוו סָאװ ,גנוטכיד

 רענעט עשיטּפילַאקַאּפַא טָאה גנולמַאז רעד ןופ דיל עטצעל סָאד .קיטליג

 טייקכעלשטנעמ רעד ןיא גנושיוטנַא ערעטיב יד ,ןברוח ןוא םוקמוא ןופ

 רעד ןופ ליפעגרָאפ ַא -- רוד רעזדנוא ןופ ןוא עיצַאזיליוויצ רעזדנוא ןופ

 .ןברוח ןופ ןוא עפַארטסַאטַאק-טלעװ רעסיורג

 היה רעד וצ האובנ יד

 ,טעטש יד ןזַאלרַאֿפ בָאה'כ
 ,צערק ןוא תופגמ ןופ ןטסענ יד
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 ,דלַאו רעדורב ןטק םוצ קעוװַא ןוא

 ןַאמ רעדורב רעד יו רעכעלרע זיא דלַאװ רעד לייוו

 ,ןוחצנ ליוו ןוא צלָאטש זיא ןַאמ רעד

 ,ןדײשַאב זיא דלַאװ רעד ןוא

 .טוג רע טגיוורַאפ קנַאדעג ןטכעלש סעד ןוא

 ,סמערוט יד ןזָאלרַאֿפ בָאה'כ

 ,סטכעלש רַאנ ןזייוו סָאװ

 ,דרע רעטומ רעלעקנוט רעד וצ קעװַא ןוא

 .יורפ רעד ןופ רעכעלרע זיא דרע יד לייוו

 ,טכַאל ןוא ּפַא טסיוטש ,טציירעצ יורפ יד

 טסורב ריא ףיוא ןעור טזָאל דרע יד ןוא

 .סיוש ריא ןיא ור רעקיבייא ףיוא זדנוא טגיוורַאפ ןוא

 ,ןגינעגרַאֿפ ןופ רעזייה יד ןזָאלרַאֿפ בַאה'כ

 ,קנַאדעג םעד תעגושמ רַאנ ןביג סָאװ

 ,םי ןדייזרעטלע סוצ קעװַא ןיב ןוא

 ,טסייג םעד טייקטייוו טיג םי רעד לייוו

 .טימעג סעד טייקכיוה ןביג סעילַאוװכ יד ןוא

 דניירפ ןוא סירבח יד ןזָאלרַאפ בַאה'כ |

 ,שלַאפ ןענייז סָאו סעטרבח יד ןוא

 ,דלַאװ ןיא תויח יד וצ ךיא ןיב קעװַא ןוא

 ,טכַאנ לופ רעצרעה עדליוו עמוטש יד וצ

 ,ךעלטנרַא רעבָא ןענייז סָאװ

 .שטנעמ רעד יוװ רעסעב זיא היח יד לייוו

 ביור ןוא טסול בילוצ שטנעמ רעד טעגרה סע

 .רָאנ רעגנוה בילוצ טקוצרַאֿפ היח יד ןוא

 ,גרעב עכיוה יד וצ ךיא ןיב קעוװַא ןוא

 ,טסיײג סעד טייקרעטיול ןביג סָאװ

 ,פָארַא ךיא ןיב ןלַאט עפיט ןיא ןוא
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 .טײקנדײשַאב ןוא ור ןביג סַאװ

 ,טניוו סעד ןבעגעגּפָא ךיא בָאה רַאה עניימ

 ,םיור ןיא ןטלעוװ עלַא ןופ חילש םעד

 ,רעייפ סעד טקנעשעג ךיא בָאה רעדיילק עניימ ןוא

 .זדנוא טמערַאוװ סָאװ ,רעדורב ןקיטכיל סעד

 ,טכַאנ רעטסעוװש רעלעקנוט רעד טימ ,רעטעקַאנ ַא

 .טזָאלעג רעדלעוו יד ךרוד ךיז ךיא בָאה

 -- ןרעטש יד -- ךעלקינייא ענעטנעמיד יד

 .געוו סעד ןזיוועג סיוק רימ ןבָאה

 ,ףלָאװ רעדורב סעד ךיא בָאה טנגעגַאב ןוא

 ,בייל ןטלַא סעד ,שריה סענעדלַאג םעד

 ,סקופ ןטיור סעד ,טנַאפלעה ןטייוו סעד

 .עלעזעה לקינייארוא סָאד ןוא

 ,לָאט ןפיט ַא ןיא קעװַא ןענייז רימ

 ,עטנלע יד רַאפ טביילברַאֿפ טסיירט יד ּוװ

 .דימ ןיוש ןיב ךיא : טגָאזעג טָאה שריה רעד ןוא

 .טינ תוחוכ ןייק בָאה'כ : טגָאזעג טָאה בייל רעד ןוא

 .קירעגנוה טעיָאוװעג טָאה ףלַאװ רעד ןוא

 ,סקופ ןעמוטש סעד ןוא טנַאפלעה סעד טעלגעג בָאה'כ

 ; טליהרַאפ רעיורט ןיא ךיז טָאה טפַאשגולק ןייז סָאװ

 ינק יד ףיוא ןעמונעג ךיא בָאה עלעזעה סָאד

 : טייקנביוהעג טימ ךיא בָאה טגָאזעג ןוא

 .ךייא וצ קילג ןוא ךייא וצ ןדירפ ---

 .עקיצרַאה-סוטש ,טייצ רעייא ןַא טמוק'ס

 ,ףרָאד ןוא טָאטש ףיוא ןעמוק טעוװ רעייפ ַא

 ,עקירעייז יד ןופ ןביוא ןופ
 -- ,זַאג רעקיטפיג ַא ןוא רעייפ ַא

 .טייל ןוא דנַאל ףיוא םונהיג ןופ טסייג רעד

 ,טָאטש ַא ןרעצרַאפ רעייפ סָאד טעװ גנוצ ןייא טימ

 .רעטנזיוט ןטיוט זַאג רעד טעוװ זַאלב ןייא טימ
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 טכיזעג ןדלָאג ריא ןרעקּפָא טעוװ ןוז יד

 ,סטכעלש ןסיורג סעד ןוֿפ

 .ןיז טעוו לקנוט ןוא

 ןרעיוה ןלעוו שַא ןופ גרעב

 ,טעטש עסיורג יד ןופ רעטרע יד ףיוא

 טמסרַאפ ןפיול ןלעוװ ןכייט יד ןוא

 .עטרגּפעג ןוא עטנערברַאֿפ תונחמ טימ

 ןייַז םחרמ טינ ךיז טעוװ סע ןוא

 .ןקיצנייא ןייק ףיוא גנווװעטַאר יד

 שטנעמ ןימ רעד ןרעוו טעוװ טקיליטרַאפ

 .טייקיבייא רעטסטייוו רעד זיב

 םי ןופ ןרעסַאװ יד ןלעװ טלָאמעד

 סרעגעלעג עטלַארוא יד ןזָאלרַאֿפ

 ,דרע ןלייט יד ףיוא קידנלייה ןגייל ךיז ןוא

 .טדנעשעג ןוא טרעטַאמרַאֿפ ייֵז טָאה שטנעמ רעד סָאװ

 סרעגעלעג-סי עטלַארוא יד ףיוא

 ,גנַאזעג-לגייפ טימ רעדלעוו ןצַארּפשּפױא ןלעוו

 ,לייפ ןייק ןפערט טינ טעוװ שריה סענרעבליז סעד ּווװו

 ,ךיירפ טימ ןעמורב טעװ בייל רענעדלַאג רעד ּוװ

 ,ןיז טינ טעוװ צענ ןייק ּווװ

 ,ןייז טינ טעוװ גייטש ןייק ּווװ

 .ןייַז טעוװ ןדירפ ,ןייַז טעוװ ןדירפ
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 רעוועקצוס סהרונא ןוא עדַארג םייח

 ןייא ,גנובעלרעביא:טנורג ןייא ןַארַאפ זיא רעביירש ןסיורג ןדעי ייב

 -עּפש ןוא ערעטייוו ענייז עלַא טקריװַאב ןוא טברַאפַאב סָאװ ,גנורַאפרעד

 ןבעל ןיא רָאפ טמוק סעּפע ,ןעשעג זיא סעּפע .,ןעגנורַאפרעד עקידרעט

 ,םתוח ןרעדנוזַאב ַא רַאג רעביא טזָאל סָאװ ,ןשטנעמ ןקיצנייא ןדעי ןופ

 ןרָאי ןוא קעװַא ןעיײג ןרָאי רע טקעמעגּפָא טינ םעד ךָאנ ןַאק סָאװ

 יד רעבָא ,ךיז ןפערט עטכעלש ןוא עטוג ,ןעגנובעלרעביא עיינ ,ןעמוק

 יז זיא סעּפע .טביילברַאפ גנובעלרעביא עקידנרעיוד ןוא עפיט עקיצנייא

 ןעמוקרַאפ טינ לָאז סע סָאװ זַא ,ןשטנעמ ןופ המשנ רעד ןיא ףיט ןיײרַא

 סנּפָאקוצ רמוש ַא יו גנובעלרעביא-טנורג ענעי טייטש ,םיא טימ- ןוא םורַא

 .ּפָא טינ טזָאל ןוא םיא טנַאמרעד ןוא םיא טיה ןוא

 ןעועג גנובעלרעביא עקידנרינימָאד ןימ ָאזַא זיא ןקיווייל .ה ייב

 -ישרַאפ ןיא טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ןרָאי יד ,עגרַאטַאק ןוא הסיפת

 ןופ טײקמַאזיורג ןוא טײקטעקַאנ יד .טנַאטסערַא רעשיטילַאּפ ַא יװ גנוק

 טָאה קיוויל סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טײקמַאזורג יד ךיוא ןוא טלעװ רעד

 טינ ןעק שטנעמ רעד ןעוו ,הסיפת רעד ןופ טנעו עגנע יד ןיא טליפרעד

 טָאה ,תמא ןַא ףיוא זיא רע סָאװ ,סָאד ןרעדנַא םעד ןופ ןטלַאהַאבסיוא

 -ענַאיצָאמע ןַא ייס ,ףָאטש רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא ,טרענעג רעטעּפש

 ענייז עלַא ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,רעכעלקנַאדעג ַא ייס ,רעל

 רעד ,טנעװו עגנע רעטניה שטנעמ רעד ,הסיפת ןיא שטנעמ רעד :סעמעט

 ,קינהסיפת םעד רעביא טגנעה רעכלעוו ,רזג
 רע עכלעוו ,טלעוװו יד גנובעלרעביא-טנורג יד זיא ןסיװעשַאב .י ייב

 ,בוטש ַא רָאנ טינ זיא סָאד ;בוטש-ןיד-תיב סנטַאט ןייז ןיא ןעזרעד טָאה

 יד .רעגייטש ןשידיי ריא ,תודימ עריא יז טגָאמרַאפ ,בוטש עדעי יװ סָאװ

 ,טלעוו יד ,ןײרַא טמוק טלעוו יד ּוװ ,בוטש ןימ ַאזַא זיא בוטש-ןיד-תיב

 -רעטנַאלּפ עריא עלַא טימ ןיײרַא טמוק יז ; ןיילק זיא יז יצ ,סיורג יז זיא יצ
 עכלעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא עקידתודוס עלַא טימ ןוא ןענױשרַאּפ ענדָאמ ,ןשינ

204 



 רעשילרעטסיוא רעד ןופ טנעװ ריפ יד ןיא ןעמוקעג לגניי םעד וצ ןענייז

 -רָאברַאפ עסיורג יד טקעדעגפיוא םיא רַאפ טָאה בוטש:ןיד-תיב יד ;בוטש
 .ןבעל ןופ ןטייקטדעררעד:טינ יד ,ןשינעג

 ןייז סָאװ ,אטילד םילשורי ןופ טמוק רעכלעוו ,ןעדַארג םייח רַאפ

 -טלעוו עדייב ןשיװצ ןעגנובעלרעביא יד ךיז ףיוא ּפָא טלגיּפש גנופַאש

 רענליו רעד זיא טלעװ ןייז זַא ,ןגָאז ןעמ זומ םיא ףיוא ,תומחלמ

 ,עלַאמש ןוא עטלַא ,עמורק ,עשיטייצרַאפ ,ךעלסעג סקעז יד ,ףיוהלוש

 ענדָאמ יד טימ ןוא תורבח ,ןזיולק ,םישרדמ-יתב עלַא יד טימ ףיוהלוש רעד

 רעד .טניוװַאב םורַא טנגעג יד ןוא ףיוהלוש םעד ןבָאה סָאװ ,ןענױשרַאּפ

 טָאה סָאװ ,טלעו עשידיי עקידתמא ןוא עטכע קיטש ַא ןעוועג זיא ףיוהלוש

 ןגעק טרעװעג ךיז טָאה ןוא ןטייצרַאפ ןופ רעגייטש ןטימ טבעלעג ךַָאנ

 טלָאװעג טלעוו עטלַא עקיזָאד יד ןבָאה סָאװ ,תונכס עקידנעמוקנָא עלַא

 ,ןענעק טפרַאדעג טלעוו ענדָאמ עשילרעטסיוא יד טָאה ןעמ .ןעגנערבמוא

 בלַאה ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,הביבס ַא ןיא טייקטכע ריא ןייטשרַאפ וצ ידכ

 .בורח

 טָאה יז ;ףיט וצ ןוא טכע וצ ןייז טנַאקעג טינ טָאה ןדיי ייב הלכשה יד

 ןלַאיצַאס ןשידיי ןיא ןעמרָאפער רַאפ ןוא רסומ רַאפ רָאנ ןעניד טנַאקעג

 -יל ,רעדיל ןריריּפסניא טנַאקעג ןבָאה ןעגנוגעװַאב עלַאנַאיצַאנ יד .ןבעל

 יד טַאהעג ךיז ןיא ךָאנ טָאה ףיוהלוש רעד רעבָא .ןעגנומיטש עשיר

 רענליו ןופ רכז םעד טיהעגפיוא ךָאנ טַאה ןוא טייקטכע עסיורג

 סנושַארטס ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו .םירפס ענייז ךרוד רָאנ טינ ,ןואג

 -ליווו ןדיי ךָאנ ןבָאה זיולק סנואג ןיא סָאוו ,םעד ךרוד רָאנ ,קעטַאילביב

 רעד .ןבעל רעגייטש ןבלעז םעד ןעוװעג ךישממ ןוא טנרעלעג סרענרעל

 טיהעגפיוא זיא תוהמ ןייז ןוא ןרָאװעג טיהעגפיוא ךַאנ זיא שטנעמ ּפיט

 ,ןעזעג ףיוהלוש ןופ טלעוו יד ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא בָאה ךיא .ןרָאװעג

 רימ ךיז טָאה ,ףיוהלוש םעד ןייגכרוד ןוא רדח ןיא ןייג געלפ ךיא ןעוו ןוא

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ בײהנָא ןיא) ןורכז ןיא טצירקעגנייא סרעדנוזַאב

 ,תולגע יד ןופ ,תויוול יד ןופ ןעיירשעג ןוא סרעמָאי עסיורג יד ,(המחלמ

 אלמ לא רעד ןוא ,ןזיולק ענעדיישרַאפ יד ייב ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ סָאװ

 .ןרעה געלפ ךיא סָאװ ,םימחר
 ןוא ףיוהלוש רענליוו ןופ חסונ רערעדנוזַאב ַא סעּפע ןעוועג זיא סע

 ַא ןעוועג זיא'ס .ןכַאמ וצ םימחר אלמ לא םעד ױזַא יװ ,ןדיי רענליוו ןופ
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 ןיא בָאה ךיא ;ןלַאפַאב טגעלפ סָאװ ,ארומ ַא ןוא קערש ַא ,טײקמַאזיורג

 ערעדנַא ,טריצעגסיוא:ןייש ערעדנַא ,ס'אלמ ךס ַא טרעהעג ןיוש ןבעל ןיימ

 ;קידחסונ טּפַאכעגּפָא ױזַא ערעדנַא ,ליפעג ןפיט ןוא ןקיטכירפיוא טימ

 ַא טרעהרעד ךיא בָאה ה"ע וטָאטַאּפַא ףסוי ןופ היוול רעד ייב טשרע

 ןקיבלעז םעד טרעהרעד בָאה'כ ןוא םימחר אלמ לא ןַא ןכַאמ ןדיי רענליוו

 טזָאלרעד סָאװ ,יירשעג ןקירעזייה םעד ,המיא עבלעז יד טליפרעד ,רעמַאי

 ליוו ןוא םימחר םוש ןייק ןוא ןעגנוצוּפַאב םוש ןייק טיוט םעד רַאפ טינ

 ,תמא ןופ טײקטעקַאנ יד .ריצ ןוא ץוּפ םוש ןייק ןבעג טינ ןבעל םעד ךיוא

 סָאװ ,דיי רענליו רעד ;ןעװעג חצנמ ַאד טָאה ,טיוט ןופ ןוא ןבעל ןופ

 סָאװ ,עדַארג םייח רעטכיד רעד ןעוועג זיא "אלמ , םעד טכַאמעג מָאה

 -רעד עטלַא ןַא רימ ןיא טקעוװעגפיוא הליפת רעטלַא רעד ןיא קירוצ טָאה

 יזַאד רעד ןיא .ףיוהלוש ןופ טלעוו רעד ןָא טנַאמרעד רימ ןוא שינעטנעק

 רעמ ,ןסקַאװעגנייא רעפיט ,רעגנעל ןבילבעג עדַארג םייח זיא טלעו רעק

 ריא ,ןענױשרַאּפ עריא ,תודוס עריא ןעמונעגפיוא רעפרַאש ,טלצרַאוורַאפ

 ןקיבלעז ןפיוא ךיוא ןבָאה סָאװ ,זדנוא ןופ ךס ַא יװ רעפיט ,טייקכעלקריוו

 ענרעדַאמ יד ןוא טייצ עיינ יד טָאה רעבָא זדנוא .ןייגכרוד טזומעג געוו

 זדנוא רַאפ טָאה יז .ןבעל רעגייטש ןטלַא ןופ ןעמונעגקעװַא ירפ גנודליב

 .טלעוו עצנַאג יד טינ ןוא טלעוו לייט ַא רַאנ ןרעוו ןעמונעג

 ,"עיצידַארט , ןרעו ןעמונעג טלעװו עשיטייצרַאפ יד טַאה רעטעּפש

 עקיכות ענעי ךָאנ יז זיא ןעדַארג םייח ייב ."רוטלוק , ןוא "עיפַארגַאנטע;

 טייטש רעבירעד ןוא טייקכעלקריוו עטכע ,עלופ יד ,טלעוו עקידתמא ןוא

 ַא ןופ דוסי ןפיוא שינעטנעקרער-שטנעמ ןוא שינעטנעקרעד'-דיי ןייז

 .ןבעל ןשידיי ןקידתמא ןופ זדלעפ ןקרַאטש

 ִּצ

 סע .ןעדַארג םייח טימ ןרעוועקצוס םהרבא ןכיילגרַאפ טציא רימָאל
 .אטילד םילשורי ןופ ייז ןעמוק עדייב לייוו ,ןכיילגרַאפ וצ ייז קיטכיוו זיא

 -גנוי, עּפורג רעשירַארעטיל רעבלעז רעד וצ טרעהעג ייז ןבָאה עדייב
 סע שרעדנַא יו ןוא קיטרַאנדיײשרַאפ יװ ,ןגָאז ןעמ זומ ,ךָאד ןוא "ענליוו
 .גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא ייז ןופ ןקיצנייא ןדעי ןופ געוו רעד זיא
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 סָאד ,טייקנייש עלַאטנעמָאמ יד טשרעה ןרעוועקצוס םהרבא יב

 ,הרוש רעד ןופ טײקטנַאגעלע יד ;הרוש עטציּפשרַאפ יד ,טרָאװ עזעיצַארג

 ןלייט טײקלַאסקָאדַארַאּפ עקילָאמוצ יד ןוא גנוריטנעצקַא ערעדנוזַאב ריא

 זיא טנעצקַא רעד ןעוו ,ענייז ןעגנופַאש עטשרע יד ןופ סיוא ןרעוועקצוס

 -ַאטסיה ַא יװ ,ענליוו םערָאװ ."ענליוו,, ףיוא יו "גנוי,, ףיוא רעמ ןעוועג

 ,טײהנעגנַאגרַאפ ,עיצידַארט ,טײקטלַא ךיוא טײטַאב ,ןעמָאנעפ רעשיר

 זיא "גנוי; רימ טכוד .טסייג ןופ ןגעמרַאפ ַא ןוא תורצוא ענעבילקעגנָא

 סע סָאװ ,םעד וצ הריתס עטסקידלַאװג יד ןוא סקַאדַארַאּפ רעטסערג רעד

 עגנוי טָאה םיוב רעטלַא ןַא ךיוא רעבָא .טָאטש עטלַא-טלַא ַאזַא טסייה

 סָאװ ,םיוב רעטלַא ןַא יו ןעוועג זיא ענליוו ןוא ,ןגייווצ עיינ ןוא רעטעלב

 ,גנילירפ רעיינ ַא לייוו ,טילבעצ טרעדנוהרָאי ןטס20 ביײהנָא ןיא ךיז טָאה

 ןוא ;לגייפ עגנוי םיוב ןטלַא ןפיוא טכַארבעג טָאה ,גנילירפ רעשימסַאק ַא

 .ןטכיולעצ ךיז ןוז עיינ ַא טָאה סערַאמכ יד ךרוד

 -ידרעפָאה ,טימעג ןופ טייקידיירפ ןעוועג ךיוא זיא טייקגנוי רעד ןיא

 ןעמַאזוצ טגָאמרַאפ טָאה ענליו:-טלַא ןוא .ןבעל םוצ טסול ַא ןוא ,טייק

 עכעליירפ יד ךיוא ,"ס'אלמ , יד ןוא ןזיולק יד ןוא םישרדמ-יתב יד טימ

 עקידעכָאװ יד ,רעדורעג ןוא שיורעג ןייז טימ קרַאמ םעד ,סעכַאלעמלַאב

 -עג ךיוא ןעוועג זיא סע .ןבעל ןופ דיירפ עקידעכַאװ יד ךיוא ןוא גרָאז

 רעד ,תמא ;טסעטָארּפ רעלַאיצַאס ןעוועג ךיוא זיא סע ןוא ,רעטכעל

 לעבער רעד זַא ,ןעמרָאפ עקידהנושמ עכלעזַא ןעמונעגנָא טָאה טסעטַארּפ

 ַא ןעוועג זיא'ס יװ ,רעכַאמ-סַאּפש ,רעגָאז-לטרעוו רעד ןרָאװעג רַאג זיא

 .דבח עקטַאמ

 ;רעקידבשוימ רעמ ַא זיא גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא חסונ סעדַארג

 םעד ןופ רעמ ןַארַאפ ,םיא ןיא טסנרע ןוא טייקלקנוט רעמ ןַארַאפ זיא סע

 ןיא רעבָא .זיילק סנואג ןופ רעפסָאמטַא רעד ןופ ןוא רסומ ןשידיי ןטלַא

 עדַארג םייח זיא םישרדמ-יתב יד ןופ ןוא ףיוהלוש ןופ טלעוו רעטלַא רעד

 ןתמא רעד ןיא זיא "ַאי, ןגָאז ןייז ןוא דרומ ַא ןעוועג ךיוא בײהנַא ןיא
 ַא יו םעד ךָאנ ,גנוטפעהַאב רעלופ ןופ ,עיצַאקיפיטנעדיא ןופ טקַא ןַא

 סָאװ ,עירָאטירעט רעשיטָאזקע רעד ןופ ןצענערג יד ןיא טָאה המשנ עגנוי

 יד ןופ לָאבמיס רעד .טלגנַארעג גנַאל ךיז ,אטילד םילשורי ןסייהעג טָאה

 ַא וצ עביל ןייז ,ןבױט וצ הקושת יד ןייז טנַאקעג טָאה ןשינעלגנַאר
 םערָאװ ,ןעװעג חצנמ ףוס לכ ףוס םיא טָאה הביבס יד רַאנ .לקילַארק
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 יד ןענעקרעד ןָאק רע רעדייא ,שרעדנַא סעּפע ןייז ןַאק שטנעמ ַא רעדייא

 סע סָאװ ,סָאד לכ םדוק רע זיא ,"ךיא,, ןרעדנוזַאב ןייז ןופ טייקנגייא

 יד ,הביבס יד ,ןשטנעמ יד ,םורַא רעד טּפמַאטשעגנײרַא םיא ןיא טָאה

 .הביבס רעד ןופ ןעגנוריפ עוװַאקישט יד ןוא תובוט-תודימ יד ,םיגהנמ

 -וקעג ןיוש רע זיא ,גנוטכיד רעד ןיא ןעמוקעג זיא עדַארג םייח ןעוו

 ןופ טלעוו רעד ףיוא טגָאזעג טָאה רע ןוא לגנַארעג ןקיטסיײיג ַא ךָאנ ןעמ

 ןופ גנוקריווסיוא עסיורג יד ןעוועג זיא סע ."ָאי, הבישי ןוא שרדמ-תיב

 סָאװ ,ןרָאי יד ,דמערפ רעד ןיא ןייז סָאד ,דנו-ענ ןייז ,עפַארטסַאטַאק רעד

 טָאה רע סָאװ ,גנודמערפרַאפ יד ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא טבעלעג טָאה רע

 רעקרַאטש ןרעוו ןלָאז ןגָאז-"ָאי ,, ןייז ןוא טפַאשביל ןייז זַא ,טבעלעגכרוד

 -- המשנ ןייז ןופ ןלייט ייווצ יד ןטפעהַאב םיא ןיא ךיז ןלָאז סע זַא ןוא

 ןופ גָאזנָא םעד וצ ,טלעוו רעסיורג רעד וצ ךיז ןסירעג טָאה סָאװ ,ענייא

 טרעשַאב זיא ןשטנעמ ןדעי זַא ,ןביױלג םעד וצ ,גנויירפַאב ןוא דיירפ

 ןופ ןגָארטעג ןוא טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,הליפת רעד טימ ןעמַאזוצ ,קילג

 טלעוו ַא זַא ןעוועג קיטיינ זיא סע .םישרדמ-יתב עטלַא יד ןופ ,ןפיוה יד

 ,זדנוא רַאפ עקידעבעל ַא ןייטשפיוא קירוצ לָאז יז ידכ ,ןרעוװ בורח לָאז

 טפַאשביל ריא טימ ,טייקנייש ריא טימ ,רעדנּוװ ריא טימ ,עקידנענייש ַא

 .ןח ןכעלטרעצ ריא טימ ןוא

 ןרעוועקצוס םהרבא ייס ןוא ןעדַארג ייס ןבָאה דנוי-ענ ןרָאי יד

 ָאטעג ןופ ןרָאי יד .רעטכיד יװ טכַאמעג רעקידנטיײידַאב ןוא רעקרַאטש

 ,עקידנרעוד ןוא עפיט ,ןכות ןוא ךות רעמ ןבעגעג ןרעוועקצוס ןבָאה

 ןבָאה ַאטעג ןיא ןרָאי סרעוועקצוס םהרבא .גנובעלרעביא עשידיי עקיבייא

 ןטקַאפ יװ ,ןבעל ןופ טייקכעלקריוו רעד טימ םינּפ-לא-םינּפ טלעטשעג םיא

 טינ ייז ןופ ךיז ןעק שטנעמ ַא סָאװ ,לרוג ןופ ןוא טײקטרעשַאב ןופ

 | ןרעקּפָא

 טָאה ןוא םענַאבטלעװ ןצנַאג ןייז טרעטיירבעגסיוא טָאה ָאטעג יד

 ןופ תורוש יד ןופ סױרַא טגניז סָאװ ,טייקשירטנעצָאגע יד ןכַארבעגניײא

 זיא סע ,טײקידרעּפָאה ַא ןַארַאפ זיא סע .רעדיל עטשרע סרעוועקצוס

 ןיוש ןענייז ייז רעבַא ,רעדיל-ָאטעג יד ןיא הנומא ןַא ןוא ןביולג ַא ןַארַאפ

 .טעטילַאװק רעדנַא ןַא רַאג ןופ
 רעשידיי רעד ןיא ןעוועג טלַאװ ןברוח ןָא ןוא ָאטעג ןָא רעוועקצוס

 -עגסיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,טלָאװ רע .רעטכיד רעדנַא ןַא רָאג רוטַארעטיל
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 רעשידיי ןימ א ןייז וצ ןסקַאװעגסיױא טלָאװ רע ,טסייגנייש רעד ןסקַאװ

 גנַאגרַאפנוז ןופ ןסנַאוינ יד ןעגנוזַאב טלָאװ רע ,רענילַאּפַא רעדָא רעלדַאב

 רעמַאזױרג רעד רעבָא ,המשנ רעכעלשטנעמ ַא ןופ טייקנסירעצ יד ןוא

 ,לרוג "רעטוג, רעד רעטכיד ַא רַאפ יװ ןעוװועג ךיוא םיא רַאפ זיא לרוג

 ,רעצ ןסיורג ןיא םיא טלייהעג ,ןייּפ ןיא ןביוהרעד םיא טָאה רע סָאװ

 ךרוד אקווד ;רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןבעל קיביײא ןַא וצ טרעשַאב םיא

 םילשורי ןופ םוקמוא םעד ןוא ןטסגנַאטױט יד ןבעלרעביא ןוא טוט םעד ןעז

 זיא רע סָאװ ,רעטכיד רעסיורג רעד ןרָאװעג רעוועקצוס םהרבא זיא אטילד

 | .גָאט ןקיטנייה םייב

 יד ןוא המחלמ-טלעוו יד זַא ,ױזַא ןעשעג זיא ןעדַארג םייח עגונב

 גנורעדורעצ עסיורג יד ,טולב ןופ לובמ רעקידלַאװג רעד ,עפַארטסַאטַאק

 ,ןשטנעמ ןענָאילימ ןופ ןוא רעקלעפ ןופ גנורעדנַאװ יד ,טלעו רעד ןיא

 יד ןופ ןעמונעגסיורַא םיא ןבָאה ןוא רעלגָאװ ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה

 ןייז ןופ ןסַאג קילדנעצ סקעז ערעדנַא יד ןוא ףיוהלוש ןופ ןסַאג סקעז

 ,טעטש עטסערג יד ןופ סעגערב יד וצ טכַארבעג םיא ןבָאה ייז .טַאטשמיײה

 ןבָאה ייז ;קיטילַאּפ-טלעװ יד ןפַאשַאב טרעװ סע ּוװ ,סרעטנעצ יד וצ

 -וינ ןייק ,זירַאּפ ןייק ,עװקסָאמ ןייק טכַארבעג אטילד םילשורי ןופ םיא

 ,ןעגנורעדנַאװ עקיזָאד יד ןוא .שדוקה ריע םילשורי ןייק רעטעּפש ןוא קרָאי

 ןבָאה טזומעג ןעדַארג םייח ףיוא ןבָאה ,גירק ןופ ןרָאי יד ןיא טּפוהרעביא

 .העּפשה עקידלַאװג ַא רעטכיד ַא יו ךיוא

 ןבָאה סָאװ ,עטיל ןוא ןלױּפ ןופ רעביירש עשידיי עּפורג עצנַאג יד

 טימ רירַאב ןיא ןעמוקעג ןענייז ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא טעװעטַארעג ךיז

 עקיטרַאנגייא ןַא טיהעגפיוא טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ רעשידיי רעשיטעוװַאס רעד

 ןענַאטשעג רַאנ טינ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןעוועג זיא סָאד .עיצידַארט

 ,רוטַארעטיל ַא רָאנ ,ןעמכילע םולש ןוא ןעלעדנעמ ןופ רוקמ םוצ טנעַאנ

 רָאנ טינ ןטייקכעלגעמ עיינ ןפַאשעג גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא טָאה סָאװ

 ןעמזילקַאטַאק עשירָאטסיה עסיורג ןרעדליש רַאפ רָאנ ,רוטַאינימ רַאפ

 .ןעמוקעגרָאפ ןבעל רעזדנוא ןיא ןענייז עכלעוו

 -ַאזוצ םעד ןרעדליש ,סעיצולָאװער ןעגניזַאב וצ ןעוועג קיטיינ זיא סע

 םוקפיוא םעד ןזייוו ןוא רעגייטש ןטלַא ןופ ,תודימ עטלַא ןופ ךורבנעמ

 יינ ַא ןקירדסיוא ןענעק טפרַאדעג טָאה גנוטכיד יד .ןבעל יינ ַא ןופ
 ןעוועג זיא סָאד .ךיז טיוב סָאװ ,סעיינ סעּפע ןגעוו ןלייצרעד ןוא טימעג
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 רעזדנוא ןיא קיטיינ טינ טולָאסבַא ןעוועג רעַירפ זיא סָאװ ,תוחילש ַא

 .רוטַארעטיל-סקלָאפ

 רעבלַאה רעד יװ ,ןעגנודניפרעד עשינכעט-שירַארעטיל יד ןופ ךס ַא

 ,ןרעפעפ קיציא ייב ,ןשיקַאמ ץרּפ ייב ,ןקירַאכ יזיא ייב ןענייז ,םַארג

 -נעל יד ןצונ ןענעק וצ טייקידנעװטיונ רעד ןופ טַאטלוזער ַא שוריפב

 ןענייז ןעמרָאפ עשיטעַאּפ עיינ יד ;עיזעָאּפ רעד ןיא םערָאפ עשיּפע ערעג

 ערעגנעל ןבעגרעביא רַאפ ,ויטַארַאנ םעד רַאפ ןעוועג קיטיײינ סיוכרוד

 ןענייז ןטפעהַאב-טרָאװ רעטרעוװ עיינ ןופ "גנוציילפרַאפ , עיינ ַא ,ןדָאזיּפע

 רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןיא ןענייז ןסרוסער עשינכעט עיינ ,ןעמוקעגפיוא

 יד ןרעדליש וצ ןכַאמ וצ ךעלגעמ ידכ ,ןרָאװעג ןפַאשעג רוטַארעטיל

 יד ןוא ןבעל רעגייטש ןשידיי ןטלַא ןופ ןברוח םעד ,ןעגנורעדנע עסיורג

 .ןבעל םעיינ ןפיוא ןעגנונעפָאה

 ןסעגרַאפ טינ ןעמ רָאט טקנוּפדנַאטש ןכעלטכישעג-רוטַארעטיל ַא ןופ

 ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטייקכעלגעמ עשיטעַאּפ ןופ גנורעכיײרַאב יד טָא

 טינ רָאט ןעמ יװ טקנוּפ ,דנַאלסור-טעװָאס ןופ גנוטכיד רעשידיי רעד

 -סיוא ןוא טרעכיײרַאב ךיוא טָאה סָאװ ,גנולקיװטנַא עכעלנע ןַא ןסעגרַאפ

 -עגרָאפ רעבָא זיא סָאװ ,גנוטכיד רעזדנוא ןופ ןצענערג יד טרעטיירבעג

 .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא --- טנעניטנָאק רעדנַא ןַא ףיוא ןעמוק

 רעד ףיוא ןקרעמ ןעמ ןעק גנולקיװטנַא עשיטעַאּפ ערעלופ ןוא עיינ ַא

 ןשזַאמיא ןוא סעיצַאיצַאסַא ,רעטרעוו לַאװק רעשירפ ַא .לארשי ןופ דרע

 -סערג יד ןופ רענייא .לארשי ןיא רעביירש ןשידיי ןרַאפ טנפעעג ךיז טָאה

 ןעועג זיא עפש רעד ןופ רעפַאשַאב ןוא רעצינסיוא ןוא רעסינעג עט

 -גרַאב ןייז ןיא לּפַאטש רעטירד רעד זיא סָאד .ןיילַא רעוועקצוס םהרבא

 .לארשי ןופ דרע רעד ףיוא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא רעטכיד ַא יו ףױרַא
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 :טענַאס סבייל ינַאמ ןענעייל וצ יוו

 "הבצמ ַא ףיוא טפירשפיוא,

 רעלעודיווידניא רעד ןוא רענײמעגלַא רעד

 רעטרעוו ןופ שטייט

 סבייל ינַאמ רַאפ ךיז טימ טלעטש ןענעייל ןשיטירק ןופ םעלבָארּפ ַא
 ."הבצמ ַא ףיוא טפירשפיוא , ןַא יו ןזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,דיל

 רעבָא ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק דיל סָאד ךיז טנעייל קיפיואנביוא

 טָאה בייל ינַאמ סָאװ ,גנופַאש יד טינ זיא דיל טעכעלדנעטשרַאפ סָאד

 -תוריתס ייווצ סױרַא ריא ןופ טנעייל עמ ןעוו טלַאמעד רָאנ ;טכַארטרַאפ
 -רַאפ ,סנייא ןייזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא טרעוװו עדייב ןופ ןוא ,ןשטייט שקיד

 .ןבייל ינַאמ ןופ הנווכ יד רימ ןעייטש

 הבצמ ַא ףיוא טפירשפיוא

 ןגיוא יד ףיוא ךעלברעש טימ ןוז סיציא שרעה טגיל ַאד
 ,דיי רענייש ַא יו םיכירכת ןיא ןבָארגַאב
 דירי-רָאי ַא ףיוא יװ טלעוו רעזדנוא ףיוא זיא רע
 ןגיוטשעג-טינ בושי ןטייוו ןופ סופ וצ ּפָארַא

 ןגיֹוװעגּפָא לָאשגָאװ ףיוא טָאה סע .טניװ ןפיוקרַאפ
 ;דידי ַא רכומ-רחוס ַא סטוג-ןוא-בַאה ןייז
 ,דימ ןעמוקעגמײהַא ןשטנעבטכיל וצ זיא ןוא
 ןגיוצרַאֿפ ןיוש ןבָאה ןרעטש-תבש עטשרע ןעוו
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 .ןדיי עלַא רעביא בושי ןייז ףיוא למיה סעד
 ךַאמ סענירג טימ דרע-רבק ןייז .ָאד רע טגיל טציא
 ,ךַאװ רעיורג ןוא םיא ןשיווצ הציחמ ַא זיא
 .ןדירפ-תבש ןוא דירי ןופ למוט ןשיוװצ ןוא

 ,ןבילברַאפ םיא ךַאנ זיא סָאװ ,טניוו ןטשער עשּפיה ןוא
 .ןבירשעגּפָא רעדניק האווצ ןייז ןיא רע טָאה

 סע זַא ,זיא ךיל סָאד ןענעיילרעביא ןכַאנ קורדנייא רעטשרע רעד

 ןוא שינַאריא זיא סע זַא ,גנומיטש רעקידתונצל ַא טינ ריש ןופ טמַאטש

 .קזוח ןשיבייל ינַאמ ןלעדייא ,ןליטש ןופ ,תמא ,קזוח ןופ ןטנעמעלע טַאה

 -רַאפ סופ וצ ּפָארַא , ,"ןגיוטשעג טינ,, רעטרעוו יד זדנוא ףיוא ןקריוו ױזַא

 סָאװ ,ןדיי םענייש ַא ןופ דליב םוצ טינ רָאג ךיז טסַאּפ סָאװ ,"טניוו ןפיוק

 יד ףיױא ךעלברעש יד ןעמוק יוװ .םיכירכת ןיא טדײלקַאב טציא טגיל

 ױזַא ץלַא ךָאנ זיא רע ןעוו ,ךיז רימ ןגערפ ,ןוז סיציא שרעה וצ ןגיוא

 ןַאטעגפיוא טינרַאג ןבעל ןיא ךָאנ ךָאד טָאה רע ? טיישרַאפ קידתונצל

 ןוא "טניו ןטשער עשּפיה , רָאנ זיא ןבילברַאפ זיא םיא ןופ סָאװ ץלַא

 ."ןבירשעגּפָא רעדניק האווצ ןייז ןיא רע טָאה , סָאד רַָאנ

 טלעפיס זַא ,ךיז טכוד זדנוא .עשירעליוװ וצ ַא זיא דיל ןופ גנומיטש יד

 ןבָאה טנעקעג טינ ױזַא סע טָאה בייל ינַאמ .ףַאטיּפע ןיא טסנרע ןוא רעצ

 ןַא יו רעקיסַאּפ ןעװעג ,רימ ןגערפ ,טינ רשפא טלָאװ יצ !טכַארטרַאפ

 טקירד סָאװ ,ןבייל ינַאמ ןופ דיל טייווצ ַא "הבצמ רעד ףיוא טפירשפיוא,,

 ? רעטכע ,רעפיט סיוא םיא

 סבייל ינַאמ ןגערפּפָא טינ ןגעווטסעד ןופ ןעמ ןעק טסעומשעגקירוצ

 ענעפַא יד ןוא ,ןבירשעג רעטכיד רעד טָאה ױזַא .הנווכ ןוא טפַאשרַאטיױא

 ןרעדנַא ןייק טינ ןוא קורדנייא םעד טּפַאש ,טײטַאב רערָאלק רעד ,הנווכ

 ןעמעננָא טושּפ ױזַא ןעמ ףרַאד יצ :עגַארפ יד רעבָא ךיז טעב ַאד

 ,"טניוו} טרָאװ םענופ שטייט םעד ,לַאּפ םעד ןיא ,רעטרעוו ןופ שטייט םעד

 ינַאמ ייב רָאג סע טָאה רשפא ;"טינרָאג,, ןוא "טינ , ןופ םינָאניס םעד יו

 ? טײטַאב רעדנַא ןַא -- ןכעלנייוועג םעד רעסיוא ,ןבייל

 ןעק ַאד .קיטכיוו טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ָאד זיא שטייט-ךוברעטרעוו ןייק

 סבייל ינַאמ ןופ טסקעטנָאק ןיא טרָאװ ןופ ךיורבעג רעד ןדײשטנַא רָאנ
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 ,ןבעל ,ורמוא ןבייל ינַאמ ייב טײטַאב "טניוו,, ,תמאב ןוא .רעדיל ענעגייא

 זיא ,"ןגיוטשעג טינ, ןופ טלעוװ ןייז .סָארע -- ץרוק ,טסול ,טּפַאשנרייל

 -כיל סנשטנעמ ןופ טלעוו יד זיא סע ,הגרדמ עקידרעטנורעד  ַאזַא טינרָאג

 םייב .ןשטנּוװ ענייז ןופ ,ןטפַאשנדיײיל ענייז ,טסייג ןייז ןופ ,םולח ןקיט

 -עגייא םעד טזָאל רעטכיד רעד .טסנוק ןייז ןופ טלעוו יד סע זיא רעטכיד

 יד !געמרַאפ סיורג ַא ,רעדניק ענייז האווצב רעביא ורמוא ןטרעשַאב םענ

 רעבָא ,טרעוװ סָאװ ּפַאנק זיא סע זַא ,ןעניימ ןעק רכומ-רחוס ןופ טלעוו

 ענייז טבעלעגּפָא םעד טימ טַאה ןיילַא רעטכיד רעד ,ליפ רַאג זיא סע

 טינ, ןופ דנַאל םוצ קירוצ םוא ןוז סיציא שרעה ךיז טרעק טציא .ןרָאי

 ןוא ,דירַאי-רַאי ַא רָאנ -- רעצרוק ַא ןעועג זיא דירַאי רעד ."ןניוטשעג

 ! סיוא זיא רע

 סָאװ ,קילַאבמיס יד זיא'ס קידגריר יװ רימ ןליפרעד טציא טשרע

 ."הבצמ ַא ףיוא טפירשפיוא , סבייל ינַאמ טשרעהַאב

 ךָאמ םענירג טימ דרע-רבק ןייז
 ,ךַאװ רעיורג ןוא סיא ןשיוװצ הציחמ ַא זיא
 .ןדירפ-תבש ןוא דירי ןופ למוט ןשיווצ ןוא

 -- דירי ןוא למוט זיא טדײשעגּפָא טרעו רע ןכלעוו ןופ ,ןבעל סָאד

 לגָאװ ןופ םוא ךיז טרעק רע ;ןדירפ-תבש ןופ טייקיבייא יד זיא טיוט רעד

 ,דנו-ענ ןוא

 ןגיוצרַאֿפ ןיוש ןבָאה ןרעטש-תבש עטשרע ןעוו

 .למיה סעד

 יו טציא זיא רע .קלָאפ ןייז וצ טלמַאזעגפיוא טרעוו ןוז סיציא שרעה

 -עכָאװ יד ךַאנ םײיהַא תבש ףיוא ןרעקמוא ךיז טגעלפ סָאװ ,רעטָאפ ןייז

 רעיורט ןייז , ןעמונרַאפ רע טָאה ןייוועג סרעטָאפ ןייז .דירי ןופ געט עקיד

 ןייז ןיא בייל ינַאמ טגָאז "ןבעל ןיימ ןיא ןעגנַאגעגפיוא רעדנילב ַא זיא

 .(158--157 זייז ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל ,) "עטַאט ןיימ , דיל

 ,טיוט ןוא ןבעל ןופ סָאטימ םעניא סנייא טציא ןענייז ןוז ןוא רעטַאפ

 ןייז ףיױא ןצירקסיוא ןטעבעג טָאה ביל ינַאמ סָאװ ,דיל םעניא ךיוא

 .הבצמ
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 ? "הבצמ ַא ףיוא טפירשפיוא יד , ןענעייל טציא ןכב רימ ןפרַאד יו
 ןענייז ןעגנומיטש עדייב ;עינַאריא טימ ייס ,טסנרע ןיא ייס --- סיוא טזייוו
 עכלעזַא .ןעמַאזוצ רָאנ ,ערעדנַא יד ןופ ענייא טדײשעגּפָא טינ רעבַא ,ַאד
 ךיא , דיל ןייז ןיא ,ליּפשייב םוצ ,יוװ רעִירפ ךיוא רימ ןפערט ןעגנומיטש
 ,דיל-ַאדַאװַארב שינָאריא ןַא סָאד זיא בײהנַא םעד קילדעװ ,"ןיב

 רעטסּוװַאב ַא טיירב ןוא טייוו ,בייל ינַאמ ןיב ךיא

 ; טעה -- צעּפוהעי זיב ליװזנָארב ןופ

 רעטסוש רעטוג ַא -- רעטסוש עלַא טימ

 .טעַאּפ רעטוג ַא -- ןטעַאּפ עלַא טימ

 : גנומיטש יד רעביא ךיז טכערב דלַאב רעבָא

 ,עלוּפַאק רערעוװוש רעד ייב ,לעטשקרעוו סייב לגניי ַא

 ,לָאמ ַא ,לָאמ ַא --- תונבל ןופ טכענ ןיא

 ,הליפת ַא יװ דיל ַא רעטנורַא ןצרַאה ןיימ וצ זיא

 .לֶא יד ןלַאפעג זיא טנַאה רעד ןופ ןוא

 ןופ גנַאגרעביא םעד רימ ןעעז זרעפ ןטייוצ ןופ ןטימ ןיא ןיוש

 ,רעקיטכיזכרוד ,רעטרַאצ טרעװ סָאװ ,ןָאט ןשיריל ןלעדייא םוצ ַאדַאװַארב

 .רעקידנעמענכרוד ןוא רענעביוהרעד

 ןזומ "ךיא ןוא ןיסעיל םהרבא, ,"ןיב ךיא,, רעדיל יד קידנכיילגרַאפ

 טייג סָאװ ,עינַאריא ןַא רעדיל סבייל ינַאמ לייט ןיא ןענעקרענַא רימ

 ַא ףיוא טפירשפיוא , יד .גנומיטש רעשיריל רעקידרעטיצ ַא טימ ןעמַאזוצ

 םעד .גנומיטש רעקידתוריתס רענעגייא רעד ןיא ןבירשעג זיא "הבצמ

 ןופ ."טניוו, טרָאװ םענופ טײטַאב רעטלּפָאד רעד טיג םעד וצ לסילש

 ןיא םיא ןפערט רימ יװ ,"טינרָאג , ןוא "טינ, ןופ טײטַאב םעד טייז ןייא

 ןיא גנורַאג ,ורמוא ,ןבעל -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ךַארּפשסקלַאפ רעד

 "ופעג ןוא טלייטעגוצ טָאה ןיילַא בייל ינַאמ רעכלעוו רַאפ ,קיסקעל רעד

 | .ןטײטַאב יד טמער
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 גנובעלרעביא רעשירענָאיזיוװ ַא טימ גנוטכיד

 ַא טימ גנוטכיד יד רָאפ ךיז טימ טלעטש חסונ ןשיטעַאּפ ןרעדנוזַאב ַא

 -רעד ןוא טצנַאגרַאפ טרעוװ טייקכעלקריוו ; גנובעלרעביא רעשירענַאיזיװ

 ,ךיל ןופ סױרַא טסקַאװ סָאװ ,גנובעלרעביא רעשירענַאיזיװ ַא ךרוד ןביוה

 -כעלנע ןַא ןפוא ןסיוועג ַא ףיוא ןבָאה רעדיל יד .דיל ןיא טלצרַאװ רעדָא

 ייווצ ןופ שינעלגנַאר ַא טגָאמרַאפ עדַאלַאב יד :עדַאלַאב רעד וצ טייק

 ,טייקכעלקריוו רעד ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,סלענָאיצַאר ַא סנייא ,ןליפעג

 גנולצולּפ ןירַא ךיז טסייר סָאװ ,סנטלַאהַאברַאפ ַא סטייוצ ַא ןוא

 ,טכירעגמוא

 יד טגָאמרַאפ גנובעלרעביא רעשירענַאיזיװ ַא טימ גנוטכיד יד ךיוא

 ,טסַארטנַאק רעייז ,ןויוח םעד ןוא טייקכעלקריוו יד --- טייקידנעייווצ

 | .ךיז ןסיגפיונוצ סָאד רעטעּפש ןוא ,הריתס
 -המשנ ַא סױרַא טפור ,סעיסנעמיד ייווצ ןיא ןייז סָאד ,גנובעלרעביא יד

 סָאװ ,טייקנסירעצ רעדעי יװ .טייקידוועקריו ערעפיט ַא ייס ,גנורעדורעצ

 עטריצילּפמַאק רעמ ַא יז טכיירגרעד ,םערופ ןייא ןופ ןוא סנייא טרעוו

 .ץנַאטסבוס
 וצ טסַארטנַאק ַא יװ ןעמוק גנובעלרעביא רעשירענַאיזיװ רעד ןיא

 טנגעגַאב טציא רעד ,יןייז זומ, יז יו טלעוו יד ,ייזיא יז יו, טלעו רעד

 זיא ןגרָאמ רעד .ןגרָאמ ןשירענַאיזױו ַא ןופ גנובעלרעביא רעד טימ ךיז

 טנייה רעזדנוא זיא'ס יװ לַאער ױזַא טקנוּפ רוד רעזדנוא רַאפ ןעוועג ךָאד

 ,ןטכענ ןוא
 ןיא טקירדעגסיוא יז ןעניפעג רימ יו ,גנובעלרעביא עשירענַאיזיװ יד

 טימ לופ ןוא קידתמא סרעדנוזַאב זיא ,גנוטכיד רעשידיי רענרעדַאמ רעד

 -עג זיא סָאװ ,טריטנעירַא-טפנוקוצ ןעוועג זיא סָאװ ,רוד ַא רַאפ טײטַאב

 ,עויטקעלָאק ייס ,עשידיחי ייס ,תונברק ןוא ןדייל עטסערג יד ףיוא ןעגנַאג

 ערענָאיצולַאװער עסיורג ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד טליפעג טָאה סע לייוו

 .געט ענעגייא ענייז ןיא םישעמ
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 רוד םענופ לגנַארעג םעד ןוא ורמוא םעד טָאה גנוטכיד עטידיי יד

 ןייא ןופ רָאנ טינ גנונַאּפש יד ןעמוקעגוצ וצרעד זיא סע .ןעמונעגפיוא

 ןעגנונעפַאה עשיגָאלָאטַאשע יד ןיא טרעקנַארַאפ ךיוא ךיז טָאה'ס רָאנ ,רוד

 .ןדיי תורוד ןופ ןטפַאשקנעב-חישמ ןוא

 זיב ? קלָאפ רעזדנוא טימ ןברוח ןסיורג ןכָאנ ןעשעג רעבָא זיא סָאװ

 -וצ רעד ןיא ןעגנונעפָאה עקיטציא יד ךייז ןגעלפ עפָארטסַאטַאק רעד

 ענייא רעבָא ייז ןעייטש טציא .ןויזח ןשידיי ןטלַא ןיא ןצנַאגרַאפ טפנוק

 ןעועג םולח ןייד זיא סע סָאװ ,ייז ןגָאז ,שטנעמ ,עז :ערעדנַא יד ןגעקטנַא

 ןוא ןייז טפראדעג טָאה סע סָאװ ,עז !ןרָאװעג זיא טלעוו ןייד סָאװ עז ןוא

 ! רָאפ ךיז טימ טלעטש טייקכעלקריוו ןייד סָאװ עז

 טבייה קיווייל .ה ןכלעוו טימ ,"ןריפ ייז טעוו עלעגניי ַא ןוא,, דיל סָאד

 ןיא טלצרָאװ ,(1955) ,"םיובלּפע ןַא ףיוא טַאלב ַא, רעדיל ךוב ןייז ןָא

 .גנובעלרעביא רעקיזַאד רעד

 סע ;וװיטָאמ-טנורג ַא רָאנ ,גנובעלרעביא-לצנייא ןייק טינ זיא סָאד

 .ה .ןעגנוטלַאטשעג ײלרעלַא ןבָאה רעטייוו ךָאנ טעװ ןוא טציא ןיוש טָאה

 טימ ןָא טבייה רע זַא ,קידנקיטלעוורעביא ױזַא ויטָאמ םעד טניפעג קיווייל

 ,רעדיל ךוב יינ ןייז םיא

 ןריפ ייז טעוו עלעגניי א ןוא

 (ב"י ,היעשי) םב גהונ ןטק רענו

 ,רעדיװו םולח ,איבנ רעסיורג ,םולח ןייד
 ,טנעוו עקידבורח רעביא רעדיווװ ךיז זײװַאב
 --- רעדימ ַא טציז ךיד טפור סָאװ רעד סָאװ קוק טינ
 .טנערברַאֿפ טגיל סָאװ ,עלעגניי ןפיוא רע טגָאלק סָאד

 ,ןעמַאזוצ סּפעש ַא טימ ןעניווװ ףרַאד ףלַאװ ַא

 -- ,טנעה ענייז טימ ייֵז ןריפ ףרַאד עלעגניי סָאד

 ,ןןעמַאמ רעד טסיירט ןעגנערב ,איבנ ,םוק לייוורעד

 .טנערברַאֿפ טגיל סָאװ ,עלעגניי ריא טגַאלקַאב-טגַָאלק סָאוװ
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 -- ןעילוט ךיִז עלעגיצ ַא ףרַאד טרעּפמעל םוצ

 ; טנעקרעד ךיז עדייב ןבָאה ןלָאז ייֵז

 ,ןעילול ,ןעילול טוט ,גיוו עטסוּפ ַא טגיוו עמַאמ יד
 .טנערברַאפ ׁשֵא ףיוא ,טיוט טגיל עלעגניי סָאד

 ,רעטיפ ףיוא רעב ַא טימ ןזײרּפש ףרַאד וק ַא
 ,טנענעג גנַאלש ַא ןייז לָאז דניק ַא וצ טייקסטוג טימ
 -- רעטיה עטכעלש רעטציא זיב ןעוועג ןענייז רימ רָאנ
 .טנערברַאפ שַא ףיוא ,טיוט טגיל עלעגניי סָאד

 ןעמוהת-רעקנוב ןופ ףױרַא טגייטש עמַאמ יד

 : טדנעוועג ריד וצ טנעה עקידנגיוו עריא טימ

 ,םימיה תירחא סעד גנערב ,איבנ ,איבנ ַא

 .טנערברַאֿפ טגיל סָאװ ,עלעגניי סָאד קידעבעל ךַאמ

 רעטכיד רעד :ַאזַא ךרע ןַא זיא דיל סקיווייל ןופ ןיז-עזַארּפ רעד

 תירחא ןופ האובנ רעד ןיא טביײלגעג טָאה סָאװ ,רענייז רוד רעד ןוא

 -כעלשטנעמ ןופ םולח םעד טכַארבעגמוא טָאה סָאװ ,טלעװ ַא טעז ,םימיה

 ןיא ףיוא ןטערט ןטלַאטשעג עשיטַאמַארד יירד .םולש ןוא עביל ןופ ,טייק

 ןופ תודע עלַא ןענייז יז ;רעטומ יד ןוא עלעגניי סָאד ,איבנ רעד : דיל
 ןייא ןיא ןעמונעגפיונוצ ייז ןרעוו עלַא .קילגמוא ןוא גָאלק ןסיורג סקלָאפ

 ,רעטכיד ןטימ ןעמַאזוצ ייז טדניברַאפ לרוג ןייא םערָאװ ,טייצ ןייא ,טרָא

 .דניק ןוא רעטומ ןופ ןייוועג ןטימ טשימעגסיוא טרעוו ןייוועג ןייז סָאװ

 טָאה איבנ רעסיורג רעד :ןטסַארטנַאק ףיוא טיובעג זיא דיל סָאד

 עלעגניי ַא זַא ןוא סּפעש ַא טימ ןעמַאזוצ ןעניֹוװ טעװ ףלָאװ ַא זַא ,טגָאזעג

 יד ,בורח זיא טלעוו יד -- ןעשעג זיא סע סָאװ ,עז טשרע ,ןריפ ייז טעװ

 .טנערברַאפ שַא ףיוא טוט טגיל עלעגניי סָאד ,גיוו עטסוּפ ַא טגיוו עמַאמ

 .לָאמ יירד טרזחעגרעביא טרעוװ וויטָאמ רעד

 ןוא ןשילָאבמיס ןופ לובג ןיא רעטכיד רעד דךיז טגעוװַאב טציא זיב

 .םענעמוקעגרַאפ ןוא ןטרעשַאב ןופ ךורּפשרעדיװ םעד טעז רע .ןשירָאגעלַא

 -לַאער יד ןבײהסױרַא ךרוד גנוקרַאטשרַאפ יד ןעמוק שירעלטסניק זומ סע
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 טימ סע טוט קיווייל .ה .גנובעלרעביא רעד ןופ טייקידתמא ןוא טייק
 ,ןפוא ןקיטרַאנגייא ןַא ףיוא ןוא עיציוטניא רעכעלנייוועגרעסיוא

 לָאבמיס ַא יו רעטכיד םעד טניד סָאװ ,לרוג ןייז ןוא עלעגניי סָאד

 רעשיטעַאּפ ַא יו רעמ טרעװ ,ןעגנונעפָאה ענערָאװעג בורח סםַאזיורג ןופ

 .ןעמַאמ רעד ןופ ןייוועג ןרעטיב ןיא טלַאטשעג עתמא ןַא רָאנ ,לָאבמיס

 סָאד דיל ןופ ןעמטיר יד רעטניה טגניז סע יװ ,ןעמ טליפ דיל ןצנַאג ןכרוד

 .טיוט טגיל סָאװ ,עלעגניי תמא ןַא ףיוא דילסקלַאפ עשידיחי

 טגייטש רעטומ יד יוװ ,גנועז רעשיגַארט רעד טימ ךיז טקידנע דיל סָאד

 :הנעט ריא סױרַא טיירש ןוא טנַאמ ןוא ןעמוהת-רעקנוב יד ןופ ףױרַא

 ,םימיה תירחא םעד גנערב ,איבנ ,איבנ ,ָא
 ! טנערברַאפ טגיל סָאװ ,עלעגניי סָאד קידעבעל ךַאמ

 טָאה סָאװ ,עמַאמ עשיכנת יד ,עקיביא יד טנַאמ ןוא טנייוו סָאד

 דניק סָאד טָאה רע ןוא ןעשילא איבנ םוצ יירשעגייוו ןבלעז םעד ןעירשעג

 רע ,ןרָאװעג טרעהרעד טלָאמעד זיא ןייוועג ריא .טכַאמעג קידעבעל ַאי

 ןוא דילסקלָאפ סָאד .רעטכיד ןופ ןייוועג ןטימ טשימעגפיונוצ טציא טרעוו

 סיוא טקירד סָאװ ,דיל סקיווייל ןופ סנּפָאקוצ ןעייטש ,רימ ןליפ ,ךנת רעד

 זדנוא טָאה סָאװ ,םולח ַא ןיא גנושיוטנַא עקיטייצטנייה ,ענרעדַאמ ,עיינ ַא

 .טלעזַאב

 ,ליפעגדלוש ַא קורדסיֹוא םוצ טמוק קיווייל .ה ןופ דיל ןצנַאג ןכרוד

 רעטציא זיב ןעוועג ןענייז רימ רָאנ, :רעטרעוװו יד ןיא טקירדעגסיוא

 ,רימ ,."טנערברַאפ שַא ףיוא טיוט טגיל עלעגניי סָאד -- רעטיה עטכעלש

 .דיחי רעדעי --- טייצ רעזדנוא ןופ שטנעמ רעד ,רוד רעזדנוא ,טסייה

 רעזדנוא סָאװ ,עטנרָאצרַאפ ןוא עטשױטנַא רימ ןעייטש זיולב טינ

 ןגָארט רימ רַאנ ,טרעטשעצ זיא םולש ןתמא ןוא גנויירפַאב ףיוא םולח

 עקַאט זיא ןברוח רעד .ןברוח ןרַאפ ,רזג םעד רַאפ דלוש יד ףיט ,ףיט

 ןופ ךיוא ךָאד ןענייז רימ רעבָא ,טלעוו רעד ןופ תועשר רעד ןופ טגנידַאב

 ! רעטיה עטכעלש ןעוועג ןענייז רימ : תוירחא סָאד רימ ןגָארט ,ריא

 עשירעלטסניק יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןרעדנַא ןשיװצ זיא דיל סָאד

 ןויטַאמ עקיטציא .טצונַאב עיזעָאּפ עשידיי ענרעדָאמ יד סָאװ ,ןעלטימ

 ןשיכנת ןופ ייס ,סָאטע-סקלָאפ ןופ ןטלַאטשעג יד ךרוד טקירדעגסיוא ןרעוו

 ,לַאװק ןשיטסירַאלקלָאפ ןופ ייס
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 -ַאער ןסיוועג ַא טיג דילסקלָאפ ןופ ןגָארטעגרעבירַא ןָאטסקלָאפ רעד

 -ַאטָארּפ עשיכ"נת יד .גנובעלרעביא רעד וצ ןוא עיצַאוטיס רעד וצ םזיל

 ,טייקיבייא ןופ ןוא טייצ ןופ עיסנעמיד יד ןביג עלעגניי ,רעטומ ,איבנ : ןּפיט

 ןשיריל םעד וצ טגָארט גָאלק סרעטכיד םעד .עמַארד ןוא לרוג ןשידיי ןופ

 זיא סָאװ ,טציא זיא סָאװ ,םעד ןופ ןטנעמעלע ףיונוצ טגנערב ןוא ןַאט

 .ןעמוק טעוװ סָאװ ןוא ןעוועג

 -כַארבעגמוא ןַא ףיוא ןייוועג ןופ סױרַא טגָאלק טכירעגמוא ןצנַאג ןיא

 סרעטומ רעד ,ףוסל .דלוש ןופ ליפעג עשידיחי סָאד ,םולח ןוא טלעוו רעט

 ןוא לָאבמיס .םולח םעד ןה ,עלעגניי ריא ןה טלעוװ רעד ןופ טנַאמ הליפת

 .ןטפַאהַאב קירוצ דיל סקיווייל ןיא ןרעו טעטילַאער
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 טלַאטשעג-לרוג עשיטַאמַארד יד

 זיא סָאװ ,חסונ רעשיטעַאּפ ַא זיא טלַאטשעג-לרוג עשיטַאמַארד יד

 -סיה ַא ןוא רעטכיד רעד .גנוטכיד רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא טבילַאב

 ַא ,סנייא ןרעו (רעװַאלצַארב רעד ,קחצי יול 'ר) טלַאטשעג עשירָאט

 טָאג טימ חוכיוו םעד ןיא .ןרעדנַא םוצ רענייא גנוצנַאגרעד ַא ןוא ךשמה

 דיל ןיא) קיווייל .ה טרעוו --- ןָאילימ סקעז ןופ םוקמוא ןקידלרוג ןכָאנ

 רענַאמ ןסיורג םעד טימ סנייא ("לוקרעדיוו סרעוועשטידרעב קחצי יױל,

 טשיװעגּפָא ןרעוו סע .("ןעמענ סע לָאז קע ןַא ןוא ,ןעמענ סע לָאז ףוס ַא,)

 ,ןטייווצ םענופ לוקרעדיוו ַא זיא רענייא ,לרוג ןייא זיא סע .טרָא ןוא טייצ

 .ןטייווצ ןופ הנעט יד טנַאמ ןוא ןטייווצ ןופ םירוסי יד טגָארט רענייא

 ןוא ןענײטשטַאלג בקעי ,ןקיווייל .ה ייב רעגייטש רעשיטעַאּפ רעד

 םעיינ ַא ןפַאשַאב ןופ עיצנעווניא יד יו שרעדנַא זיא ןרעוועקצוס םהרבא

 םייב .טלַאטשעג רעשירָאטסיה ַא רַאפ גָאלַאנַאמ ןשיטַאמַארד-ןשיטעַאּפ

 יד קידנטיהּפָא ,רעטכיד רעד טפַאש ,גָאלַאיד רעדָא גָאלַאנָאמ ןשיטַאמַארד

 -עלַא ןוא עשילָאבמיס טימ ןצונַאב ךיז געמ רע .טייצ ןוא טרַא ןופ ןצעזעג

 קיוויל .ה .טלַאטשעג ןייא רָאנ זיא רע רעבָא ,ןשינערעהוצנַא עשירַאג

 ,"סלוק-תב ירד, יד ןיא גָאלַאיד ןשיטַאמַארד:-טיטעָאּפ ַאזַא טפַאשַאב

 .(20 יז ,1955 ,סערייא-סָאנעוב ,םיױבלּפע ןַא ףיוא טַאלב ַא)

 ןופ רעגייטש רעד זיא'ס יװ ,ןגעקַא טלַאטשעג-לרוג עשיטַאמַארד יד

 ןייק ַאטינ זיא סע ,טייצ יד ּפָא רעבָא טפַאש ,גנוּוט רעלעוטיר ןוא סָאטימ

 טקנוּפ ,ןעגנובעלרעביא ןופ םָארטש ןייא זיא סע ,רעטעּפש ןייק ןוא רעַירפ

 סָאד רַאנ .ןייז טעוװ ןוא זיא ,ןעוועג ןופ טינ סייוו ןייזטסּוװַאבמוא רעד יו

 ןייא ןרעוו ,עטקנעבעגסיוא ןוא עקילַאמַא סָאד ,עקיטציא ןוא עקידרעירפ

 ןיוש זיא ןייז זומ סָאװ ץלַא ,לעוטקַא זיא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ,טײקצנַאג

 .קיטציא
 -ַאטימ ןוא שירעלטסניק דיל ןיא טרעװ טלַאטשעגיקחציייול יד

 ןגעק ךיז טרעוװו סָאװ ,טלַאטשעג"והימרי רעד טימ טרָאפעגפיוא שיגַאל
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 ןוא יאיבנ םעד ןופ גנַאלקּפָא רעד זיא דיל סקיווייל ןיא :גָאזנָא סטסָאג

 :זרעפ םעד ןיא ןַארַאפ חוכיוו-טָאג

 -- קנעדעג ךיא

 : טגָאזעג ,טנרַאצעג לָאמ ןייא טסַָאה וד

 ,םייל טסיב וד זַא וליפַא

 ,שַא טסיב וד זַא וליפַא

 ,ביוטש טסיב וד זַא וליפַא

 ,ןייטשפיוא וצ רעדיוו ריד ךיא גַאזרַאֿפ

 ,קלָאפ םוצ קירוצ -- ,קירוצ ןייג ןוא

 -- לָאמ ַא סָאװ רעד ןייז רעטייוו ןוא

 ,קידצ ,יאבנ ןופ :ןכירטש עלַא ערעייז ןעמונעגפיונוצ ןרעוו דיל ןיא
 רעד , ,"ןגנמ רעד ,רשוי:ץילמ רעד ,רעהנעט רעד , ,שודק ןוא רעטכיד
 ַא ןופ ביוטש ַא, ןרָאװעג זיא םיא ןופ סָאװ ,"רעייפ ןיא רענעגנַאגרַאפ

 ."ןוויואכלַאק

 ענייז ןופ יו רערעװש זיא קחצי יױול בר םענרעדָאמ ןופ לוע רעד
 ןייא ףיוא טינ גָאזרַאפ ַא טגָארט רע לייוו -- ןטלַאטשעגרוא עשירָאטסיה
 .תורוד ןעצ ףיוא רשפא רָאנ ,ןבעל ךעלשטנעמ

 ןיא ,סעװָאטַאק ףיױא טצונַאב רעגנַאמ קיציא סָאװ ,רעגייטש רעד
 יד וצ ,תוהמא ןוא תובא יד ןופ גנורעטנענרעד רעמיטניא ןוא ליּפש
 טצונַאב ,"רעדיל-שמוח , יד ןיא ,טלעוו רענעגייא ןייז ןופ ןדיי עקידלטעטש
 -עשטידרעב קחצי יול בר קידנרעטנענרעד ,טסנרע רעכיוה ַא ןיא קיווייל .ה
 .םירוסי ןופ געט ערעזדנוא וצ רעוו

 ןיא ןַארַאפ זיא גנורעטנענרעד ַאזַא רַאפ טייקכעלגעמ יד ,חסונ רעד
 -ייוו ןוא תוניחת עמורפ יד ןיא ,ןושל-עמַאמ ףיוא תוליפת יד ןופ טימעג
 .גנופַאשסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ קיטסַאטנַאפ רעד ןיא ,תוליפת עשרעב
 ,ךָאנ ריא טייג רע ,עיצידַארט רעד ןיא סיר ןייק טינ טכַאמ רעטכיד רעד
 םענעגרַאברַאפ ריא ןופ ןטייקכעלגעמ יד ,גנומיטש ריא סיוא טצונ רע
 .סָאטימ
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 םהרבא עדַאלַאב-ןברוח רעד ןיא טצונעג טָאה ןטייקכעלגעמ עבלעז יד

 ענעיילב , יד ןיא ןוא (1943 ,לירּפַא) "השמ , רעדיל יד ןיא רעוועקצוס
 .(1943 רעבמעטּפעס) "יירעקורד סמַאר ןופ ןטַאלּפ

 ןפיוא עלהפוע ןַא טימ ױרפ-ַאטעג ַא יו רע טלייצרעד "השמ ,, ןיא
 .עיליוו רעד ןיא טגנירּפש טנַאה

 עירק ַא ףיוא ְךיִז טצעזַאב עלעדניק סָאד

 .ןעמוהת יד ןיא ןעקניז ,ןעקניז טמענ --- יז ןוא

 -- גנויינַאב ןוא טייקיבייא רעשידיי ןופ וויטָאמ רעד ןירַא טמוק ָאד

 -ענַאיזיװ ןופ רָאװ ערעטכינ ּפָא טלייט סָאװ ,ןועגש רעד ןוא סָאטימ רעד

 :טגערפ רעטכיד רעד ,טייקכעלקריוו רעשיר

 ! סולינ סעד ןופ עיליוו יד זיא טייוו יו

 ,ןתעל-תעמ ךַָאנ ןתעל-תעמ ךיז ןעיצ רעסַאװ ןבלעז ןיא

 תוליגר ַא ךָאד טָאה ןטייקיבײא ןופ ליורג ןוא

 .ןסעגרַאפ טינ לָאז שטנעמ רעד --- ךיז ןעיײנַאב

 : טלייצרעד רעטכיד רעד ,םוהת ןיא טקניז יורפ יד

 : הנתמ ַא גנילירפ סעד טגָארט עירק יד

 .ןרערט עקידנרירפ ןיא דניקלמערד ַא
 הנבל רעד וצ זיב סע טײלגַאב ךיא ןוא

 .ןרעוו וטסלַאז השמ רעיינ ַא ; גַאְז ןוא

 יד ןיא םוא טמוק סָאװ ,יורפ רעד ןופ גנובעלרעביא עשיגַארט יד

 םערופ ןיא רעטכיד רעד טעז ,ךייט םעגעריורפרַאפ-בלַאה ןופ סעילַאווכ

 טרעוו דניק ןופ ןוא יורפ רעד ןופ םוקמוא רעד .ןעשעג ןקידשמוח ןופ

 עלַא ןגעק לייוו -- עדַאלַאב עשידיי ַא -- עדַאלַאב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ

 ןוא טסיירט ןופ טנעמעלע םעד יז טָאה -- ןעגנונעכערסיוא עלענָאיצַאר

 ! רעיירפַאב ַא ,השמ ַא ןסקַאװסיוא ָאד ןעק דניק ןופ --- טסיירט ןופ רעגנערב

 קורדסיוא םוצ טמוק לָאמַא ןוא טנייה ןופ טײקנטפָאהַאב עכעלנע ןַא

 ."יירעקורד סמַָאר ןופ ןטַאלּפ ענעיילב יד , סרעוועקצוס ןיא
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 רענליוו רעד ןופ יילב םעד ןליוק ףיוא ןצלעמש סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד

 -טנַא ענדָאמ ַא רָאג רעביא ןבעל ,םָאר םיחאהו הנמלא רעד ןופ יירעקורד

 ַאד !תורמג ןוא םישמוח טצעזעג ךָאד ןעמ טָאה יילב ןטימ .גנוקעלּפ

 -רימ; ַא ,עויטקעלָאק ַא רָאנ ,"גנובעלרעביא:דיא, ןַא רָאנ טינ רימ ןעעז
 ."גנובעלרעביא

 ןטַאדלַאס ןרעװו טציא ןפרַאדַאב ,רעמיורט ,רימ

 .יילב םענופ טסייג סעד ןליוק ףיוא ןצלעמש ןוא

 ןרעװ לבב ןופ הרוש ןוא ןלױּפ ןופ הרוש ַא -- סנ ַא טעשעג סע ןוא
 -- סםנייא

 ןיז-ילכ סָאד ןעזעג ַאטעג ןיא טָאה'ס רעוו ןוא

 -- טנעה עשידיי עשידלעה ןיא טרעמַאלקרַאֿפ

 םילשורי ךיז ןעלגנַאר רע טָאה ןעזעג

 ; טנעוו ענעטינַארג ענעי ןופ ןלַאפ סָאד

 ןעיילב ןיא ןצלַאמשרַאפ ,רעטרעוו יד ןעמונרַאפ

 .טנעקרעד ןצרַאה ןיא ןעמיטש ערעייז ןוא

 ןסָאגעג , ןבָאה סָאװ ,אטילד םילשורי ןיא סרעפמעק עטידיי עגנוי יד

 הדובע עקילייה עקיבלעז יד ןָאטעג ןבָאה ,"לייצ ַא ךָאנ לייצ ַא תויתוא יד

 לייא םעד ןסָאגעג שדקמה:תיב ןיא לָאמ ַא ןבָאה סָאװ ,סעדייז ערעייז יו

 ןרעו םילשורי-יינ ןוא םילשורי-טלַא ;תורונמ-בוט-םוי ענעדליג יד ןיא

 טקעװ סָאד ,רעפמעק ןשידיי םענופ טסייג םעד טקרַאטש סָאד ןוא ,סנייא

 -ירַא םירוסי עלַא טייקטיירג יד ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ תוחוכ יד םיא ןיא

 רעשידיי רעד ןיא טסיירט ןופ לַאבמיס רעד יװ ָאד טדער סָאד .ןגָארטוצרעב

 רעזדנוא ןופ געוו-לרוג רעד ,טײהנעגנַאגרַאפ ןופ לוק סָאד -- עדַאלַאב

 ,קלָאפ

 -ידכשמה יד ָאד ךיוא זיא םערופ ןשיטעָאּפ םעד רַאפ טייקכעלגעמ יד

 ןַא ףיוא רַאנ ,גנובעלרעביא עבלעז יד .טלַאטשעגילרוג רעד ןופ טייק
 ,ןבעל םענעגייא ןופ סָאטימ םעד קידנקעדפיוא ,רעגייטש ןלעודיווידניא
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 -צוס ןיא רימ ןעניפעג ,דיחי ןיא טבעל סָאװ ,ךשמה ןקידתורוד-רוד םעד

 : רעטכיד רעד טלייצרעד דיל םעד ןיא ."רָאי קיפיירד וצ, סרעוועק
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 ,צרַאה סָאד טצַאלּפעג ראי קיסיירד וצ טָאה ןטַאט ןיימ

 ןליּפש םייב

 .טכַאנ רַאפ עלעדיפ ַא ףיוא ןוגינ סקחצי יול 'ר

 ,דניק א יװ לסקַא ןייֵז ףיוא טלּפַאצעג טָאה לדיפ יד

 -- ךַארּפש ריא ןוא

 טענגַאמ רעקיטכיל ַא

 ןגיוצעגוצ טָאה

 ,רעטוכ ןקידנטַאש ןיא טלעוו עטייוו יד

 ,םולח-לעב רעקירעינביז ַא ,ךיא ּוװ

 ןעינק עכעלרעטַאפ יד םורַא בָאה

 .טלקיוועג ְךיִז

 ,ריביס ןקיטכיל ןיא ןעוועג זיא'ס
 ,ןעוועג
 .ןעוועג

 ןרָאי עניימ ןוא ,רע ךיא ןיב רשפא ןוא

 גנולטייק א זיולב ןענעז

 ? ןבעל ןטדײשעגּפָא ןייז ןופ

 ,םיא ייב יװ סינּפ עבלעז סָאד

 ;ןביוש ףיוא יינש ןָא טנַאמרעד

 ארַאה עבלעז סָאד

 ,ןצַאלּפ םוצ ףיוא ְךיִז טיירג סָאװ

 עלעדיפ עטיור ַא ךיוא ןוא

 : עטַאט רעד יװ ךיא גַָאמרַאפ

 ןרעדַא יד סייר ךיא ,טעֶז

 ! ןוגינ ןיימ ייֵז ףיוא ליֿפש ןוא



 ָאטינ זיא רענייק רָאנ

 ,ןעלקיוו וצ ךיז ןעינק יד סורַא

 ,ןבעל ןיימ ןגעװּפָא ןוא

 רעטייוו ןעיצ

 טניוו ַא יו

 -- ,ליצ ןוָאלק ַא וצ ןקלָאװ-טּפַאשקנעב ןיימ

 ,ןיהַא
 ןעור ןעמוק רעטרעוו עלַא ּוװ

 געט ןעמַאזוצ ךיִז ןפערט סע ּוװ

 לָאמ ןייק טנגעגַאב טינ

 .ןטייווצ סעד סנייא
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 עדַאלַאב-רעגייטש יד

 ןָאזנעסינ .א רעטכיד םייב

 -ַפַא ןופ ליפעג סָאד זיא ערַאלַאב-רעגייטש רעד ןופ ןמיס-טנורג ַא

 -עגּפָא ןייק טינ זיא סָאד .ריא ןיא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טייקטדמערפעג

 ןיא טלגָאװרַאפ טרֶעװ רע ןעוו טליפרעד שטנעמ ַא סָאװ ,טייקטדמערפ

 יד ןשיוװצ טליפרעד רע סָאװ ,טײקטדמערפעגּפָא יד זיא סָאד ,דמערפ רעד

 טיײיקנײלַא ןוא טייקדמערפ ןופ ליפעג עכעלריטַאנ סָאד .עטנעַאנ עמַאפ
 יז סָאװ ,ןָאזנעסינ .א ןוא סָארג ילתפנ ןופ רעדיל יד ןיא רימ ןעניפעג

 רעטכיד רעד טביירש .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד זיב טכעלטנפערַאפ ןבַאה

 : ןָאזנעסינ .א

 רעדלעפ עטסיוו סעטיל רעד ןופ
 -- ,רעהַא ָאד ךיא םוק
 ,רעיורט סנטַאט ןיימ רימ ףיוא טגיל

 .רערט סעמַאמ ןיימ ןוא

 ו טָאטש רעסיורג רעד טימ ןליפ ןיוש רע ןַאק טײקטנעַאנ ַא רַאפ סָאװ

 ,ןגָארטרַאפ טינ טעמוא ןיימ טסנַאק
 .דיירפ עסיורג ןייד --- ךיא
 קיביײא ףיוא ןיוש ךיז רימ ןביילב
 .טדיישעצ ,טָאטש ןיימ ,טַאטש

 (1920 ,רעדיל טרעדנוה)

 רוקמ רעד זיא טייקדמערפ ןוא גנודיישעצ עכעלריטַאנ יד טינ ,ןיינ

 ןריפ שירעטכיד יז ןעק סנטסכעה .עילַאכנַאלעמ ןוא רעדיוש ,טסגנַא ןופ
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 ,ןײלַא ךיז טימ ןבעל טינ ןעק שטנעמ ןייק ."עדַאלַאב-בלַאה , ןימ םעד וצ

 םיא ןוא ,םענדָאמ ַא ,ןקידתודוס ַא ,"וד,, רעדנַא ןַא ןטכַארטסיױא רע זומ

 .ןטסמיטניא ןוא ןטסטנעַאנ ןרַאפ ןכַאמ

 ,טכַאנ עבלַאה ןיוש זיא'ס .רעטצניפ

 ;ןפַאלש םינכש עלַא

 ,טעב ןפיוא רענייא ךיא גיל

 .ןפַא ןגיוא יד טלַאה

 טכַאנ רעד ןיא צעגרע ןקוק
 --- ,ןגיוא עדימ עניימ
 טייטש רעטצנעפ םייב רעצימיא
 .ןגיובעג דרע רעד וצ

 טייטש רעטצנעפ םייב רעװ טינ סייוו'כ
 ; טנװַא ןופ קידנטרַאװ
 שטנעמ רענעי -- רעבַא ךיא ליפ
 .טנעַאנ רעיײז רימ זיא

 ,דיירפ רַאפ שזַא ןענייוו ךיא סענ
 -- ,ןרעה טינ טעװ רענייק
 ,סַאג ןיא ,בוטש ןיא --- ייווצ סנטָאש
 .ןרעטש ןוא טכַאנ עצרַאוװש

 -סיוא עליוה זיא "רענעגייא , רענענַארַאפ טינ רעטרעלקעגסיוא רעד

 ןוא טוט ןופ טינ ,טײקטנעַָאנ ןופ רעגָאזנַא ןַא רעבָא זיא רע .שינעטכַארט

 .("ןרעטמַאל רעד , סנעזייר .א טימ ןכיילגרַאפ) .טסגנַא
 -ַאב ליפעג רעדנַא ןַא ןעוו סױרַא טסקַאװ גנומיטש-עדַאלַאב-טנורג יד

 םיא זיא סָאװ ,ץלַא ןופ ּפָא םיא טרעק ןוא םעטּפַאר ןשטנעמ םעד טלָאפ

 ןעניפעג ליפעג עקיזָאד סָאד .ךעלדנעטשרַאפ ןוא טנעַאנ ןעוועג רעִירפ

 ,רעטכיד ןבלעז ןופ ןדַאלַאב יד ןיא רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ ןוא יירד רימ

 ,1943 ,"טיוט ןיא וליפַא טגניז ןבעל סָאד , ךוב ןייז ןיא טקורד רע סָאװ
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 הריתס ןיא טייטש סָאװ ,"ןשטנעמ ןטושּפ ןופ עדַאלַאב ,, דיל םעניא
 קורדסיוא ןלופ םוצ טמוק ,םערָאפ-עדַאלַאב רעד ןופ סעיצידַארט עלַא וצ
 ןַא ףיוא סיוכרוד רעבָא ,רעדיוש רעליטש רעד ,טױט ןופ טסגנַא רעד
 .ןפוא רעדנַא

 ,רעטכיד רעד טלייצרעד ,רעטוג רעד ,רעטושּפ רעד שטנעמ רעד

 טרעטנַאלּפרַאפ ְךיִז טָאה

 -- שינעטער ןופ געיעג ןיא

 ליּפש-השעמ ןוא

 הווח-סדא ןופ

 םוא ךיִז טיירד ןוא

 תוא ןַא יו

 רעטשטייטרַאפמוא ןַא

 .ךוב ַא ןיא

 שטנעמ רעד זיא ,ןשטייטרַאפ טינ ןײלַא ךיז ןעק סָאװ ,שטנעמ רעד

 ,טייצ רעזדנוא ןופ

 ןטושּפ סעד ,שטנעמ םעד
 ,רָאלק טינ ױזַא צלַא יא
 קידארומ זיא צלַא
 ,ךעלדנעטשרַאפמוא
 ,דייר עטושּפ יד
 דייר עקיטומטוג ןוא עזייב יד
 ,םינכש יד ןופ
 .דמערפ ןוא ןגייא סיא ןענייז

 -ָאליפ וצ זיא (ןָא שוריפב רעטכיד רעד יז טפור ױזַא) עדַאלַאב יד

 -ַאב רעלַאסרעװינוא רעד וצ ןרעהעגוצנָא ךיז ידכ ,קידנריטידעמ ,שיפָאס

 ןופ ,גנובעלרעביא-רעדיוש ןייא יונעג טרעדליש יז רעבָא ,םערָאפ-עדַאל

 ןעזרעד עקידמיצולּפ סָאד :סױרַא ןסקַאװ סעדַאלַאב ענרעדָאמ עכלעוו
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 ןוא עקידכוּפיה עמַאס יד ןיא עטנעָאנ ,עטנַאקַאב ,עכעלנייוועג סָאד לַא

 : רעטכיד רעד טלייצרעד ,לשמל ,טָא .ןטײטַאב עקידתוריתס

 / ,רעדניק ןוא בייו ַא טָאה / שטנעמ רעטוג רעד רעטושּפ רעד /

 / ;ןרָאלק ַא גָאט ַא ןופ / גנַאזעג סָאד יװ זיא / ייז וצ עביל ןייז ןוא /

 עלעגניי ַא יװ / םיא טריפ ןוא / ףיוא עביל יד / םיא טקעװ ןעניגַאב /

 / ןעלדָאנ/ שעוװרעטנוא / ןקָאז / רעדמעה / ןופ דנַאל ןיא ,סניילק ַא

 טנווייל / ןסייו קיטש ַא / סיוא טײרּפש רע / ;ןרָאטַאמ / ,ךעלערעש /

 ןוא / ;רָאלק ןוא ליק זיא / טנווייל ןסייוו ןופ / בייל סָאד ;שיט ןפיוא

 סע זיא טָא ןוא / םולח סע זיא טָא סָאװ / ,גנַאזעג ַא ןעגניז סע טמענ טָא

 ַא ףיױא ןָא ךיז טוט ןוא / טנווײל עסייוו סָאד טמענ טָא ןוא / ;רָאװ

 ..ןעמענ עטנעָאנ םיא טפור / ;םורַא םיא טמענ ,ןקנַאלש ַא / רעּפרעק

 עלַא ןופ טלעװ יד זַא ןעז וצ האצמה ךס ןייק טינ ףרַאד ןעמ

 -מיס ןיא םיא ייב גנולצולּפ ךיז טלדנַאװרַאפ ,ןטײקטנעַאנ ,ןטייקמיטניא

 טרעוו ןטיײקטנעָאנ ,טפַאשביל עצנַאג יד זַא ..םיכירכת ,טיוט ןופ לָאב

 ."ןרָאלק ַא גָאט ַא ןופ גנַאזעג סָאד יו , רעױּפַאק טקנוּפ

 ,גנובעלרעביא-טסגנַא רעד ןופ גנורעדליש עקידרעוװקרעמ יד טָא

 ןגעק טכערברַאפ רע םגה ,"עדַאלַאב,, ויטַיוטניא טפור רעטכיד רעד סָאװ

 .עדַאלַאב ַא זיא ,םערָאפ-עדַאלַאב רעד ןופ ןעמרָאנ עטלעטשעגטסעפ עלַא

 טימ טכַאמעג םולש ןיוש טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעייג ןופ עדַאלַאב יד זיא יז

 ,ןטייקסיז עריא ןוא דיירפ ריא ןופ ןיוש טסינעג סָאװ ,טַאטשסױרג רעד

 יד ךיז טרעק גנולצולּפ רָאנ ,ריא טימ גירק ןטלַא ןופ טינ ןיוש סייוו סַאוװ

 עמַאס םענופ טכַאמ ןוא ןייזטסּוװמוא םענופ םוא טסגנַא עטקירדרעד

 ןוא טיוט ןופ לָאבמיס םעד -- ךעטשיט ַא -- טייקשימייה ןופ לַאבמיס

 ,(םיכירכת) ןייגרַאפ

 טמוק סָאװ ,גנודמערפרַאפ ןופ ליפעג סָאד ןעזעג רעַירפ ןבָאה רימ

 ; טײקנײלַא עתמא ןייז ,רעיורט ןייז ,"ךיא,, םענעגייא םעד ןטַאררַאפ ןופ

 רעויטקעלָאק ַא ןופ טמַאטש סָאװ ,גנובעלרעביא-טנורג ַא ךָאנ ןַארַאפ

 םעד ןטַאררַאפ ןופ ןליפעג-דלוש יד טליפרעד שטנעמ ַא ןעוו ,הדיגב

 ,דנו-ענ ןופ ליפעג סָאד ,טײקידלצרַאװ-ןַא יד אלימב ןוא "ךיא , ןשיקלַאפ

 המשנ ןייז ,סטוג סָאד לֵא טימ ןעקנַאשַאב ןוא טַאז זיא רע ןעוו וליפַא

 ,טרעצעגסיוא ןוא טרעגָאמעגסיוא זיא יז ,טַאז טינ זיא
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 ןזרעפ עיירפ

 סנייא .דיל ןופ ןצענערג יד ןסירעגפיוא טָאה גנוטכיד ענרעדָאמ יד

 ךיז טייב רעטעמ רעד ּוװ ,זרעפ רעיירפ רעד ןעוועג זיא ןעלטימ יד ןופ

 ,קיריל רעד ןיא טּפױהרעביא ;גנומיטש ןוא עיצקַא רעד ןופ קיגנעהּפָא

 ,"ךיא, רעכעלשטנעמ רעד קורדסיוא םוצ טמוק'ס ּוװ גנוטכיד רעד ןיא

 -ךיא , ףיוא ןשזַאמיא עוויטקעלָאק יד ןטיברַאפ גנוטכיד ענרעדַאמ יד טַאה
 "וקַאב ןבָאה ייז זַא ,ןרָאפַאטעמ יד טמערופעגרעביא ױזַא רעדָא ,"ןעגנועז

 .חיר ןוא םעט רעדנַא ןַא ןעמ

 ,עמַארד רעשיטעַאּפ רעד ןיא טקיטכערַאב ךיז טָאה זרעפ רעיירפ רעד

 זיא ןעשזדנָאלב טזָאלעג טינ רעטכיד םעד טָאה סָאװ ,םַאצ רעד לייוו

 טזומעג גָאלַאיד ןיא טָאה רע סָאװ ,רעטקַארַאכ רעשיטַאמַארד רעד ןעוועג

 ןעגנּוװצעגפיורַא טָאה גנורעדליש-רעטקַארַאכ ןופ טייקיטיינ יד .ןרעדליש
 רעשירעפעש רעד ןופ טייקכעלגנירדוצ יד ,טייקוויטקעיבָא עשירעלטסניק

 -ַאמַארד ןוא רעטקַארַאכ ןופ טײקטבײלגַאב יד ןעגנערבוצסיורַא עיצקנופ

 וצ טריפעג ןוא עירעטירק עקידנטלַאטשעג יד ןעוועג זיא ,עיצקַא רעשיט

 סקיוייל .ה ןיא ייס סע ןעעז רימ) .גנוריזיוויטקעיבָא רעשירעלטסניק

 ,("וכלומ המלש , יסעלעיעל .א ןיא ייס ,"םלוג ,

 ןשיטַאמַארד םייב טקריוועג ךיוא טָאה םַאצ עשירעלטסניק עבלעז יד

 ןגעוו רעדיל לקיצ םעניא טּפיױהרעביא ,ןײטשטַאלג בקעי ייב יוװ גַאלַאנַאמ

 עשיטַאמַארד יד .ןקַאבלוק השמ ייב ךָאנ רעִירפ ןוא ,רעװַאלצַארב ןמחנ בר

 -ופ ַא יו ,רעטכיד ןפיוא סגעווקירוצ טקריוװעג םוטעמוא טָאה טלַאטשעג

 -עגוצ קורדסיוא ןעיירפ ןוא םזיריל םוצ טָאה סָאװ ,רָאטקַאפ רעקידמער

 ,רוטקורטס ןוא טייקוויטקעיבָא ,טייקטמיוצעג עקיטיינ יד ןבעג

 רעד ןיא ,דיליןטַאקַאלּפ ןיא טנידעג טוג ךיוא טָאה זרעפ רעיירפ רעד

 -חילש רעד זיא רעטכיד רעד ּוװ ,עיצַאמַאלקַארּפ רערענַאיצולָאװער

 ןשיטעַאּפ םעד טכַאמעג טינ טָאה זרעפ רעיירפ רעד .וויטקעלַאק ןופ רוביצ
 רע יװ רוטַארעטיל רעד ןיא קידנרעיוד ןוא קיטכיו רעמ רַאפ רענַאשז
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 -ַאב ַא יװ טקריוװעג רעבָא טָאה דיל-ןטַאקַאלּפ ןיא .ןילַא סע טנידרַאפ

 עיצקנופ עלַאיצַאס יד חוכ רעקידנרילָארטנַאק:שיטעַאּפ ןוא רעקידנצענערג

 "וועקריוו יד ןוא עגר רעד ןופ טייקכעלגנירדוצ יד .גנוטכיד ןימ םעד ןופ

 עקידנרילָארטנַאק יד ןעוועג ןענייז "ךיא, ןפיוא "וד, א ןוויטקעלַאק ןופ טייקיד

 .ןרָאטקַאפ

 עטסרעווש יד זיא -- גנוטכיד-ךיא -- זרעפ ןעיירפ ןיא קיריל ענייר

 -יל רעיירפ ךיז טנגעגַאב רעטעמ םענעדנובעג ןיא .ןכיירגרעד וצ הגרדמ

 עיצידַארט .רעשיטעָאּפ ןופ טייקטסעפ ,טייקנדנובעג רעד טימ םזיר

 -נטלַאטשעג ןוא גנובעלרעביא ןופ גוויז ַא זיא גנוכיירגרעד- יד .(קירָאטער)

 ,ןטייווצ םעד קיפליהַאב זיא ,ןטייווצ םעד טמַאצ לובג ןייא .םערָאפ רעקיד

 םוצ רוטקורטס ן ןוא .קורדסיוא ןבעג טפלעה ,ןטייווצ ןרַאפ וויטסעגוס זיא

 .ףַאשַאב-דיל ןופ תישארב
 ,עיצקַא-ןגעק ןוא עיצקַא עקיזָאד יד טינ טגָאמרַאפ זרעפ רעיירפ רעד

 .ךיז ןעיורטעג ןצנַאג ןיא זומ רעטכיד רעד .גנוקריוו-ןגעק ןוא גנוקריוו

 זיא רעטכיד רעד סָאװ ,זיא הנכס יד .ךיז ןופ ןפושיכסיוא ץלַא זומ רע

 " / .תעש עיורג יד ןוא עטשטנעבעג יד טַאה רע ,רעטכיד לָאמ עלַא טינ

 טימ ןעקנַאשַאב םירוסי ןוא ןדיירפ ענייז טָאה רעטכיד רעד ןעוו רָאנ |

 ייז ןוא קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןשירעפעש ןופ טּפַארק רעטשטנעבעג רעד

 "עלרעביא יד רע טָאה ,עיזיו רעלעודיווידניא ןייז טול טמערופעגסיוא

 - / בעל רעדנֹוזַאב ַא ןופ טייקיבייא יד ןבעגעג ןעגנוב
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 רעוועקצוס םהונבא

 -וקעגפיוא זיא לארשי תנידמ ןיא זַא ,טנַאקַאב ןעמעלָא ןיוש זיא סע

 ,ביבא-לת ןיא ןבעל סע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ רעיינ ַא ןעמ

 םהרבא :יװ רעביירש עקיטכיו קילדנעצ עכעלטע הפיח ןוא םילשורי

 -סָארג ,לגיּפש היעשי ,רעּפָאה לאיחי ,וָאקינרעיּפַאּפ .י ,רעוועקצוס

 ןוא ןַאמסַאב הקבר ,רעלעה םניב ,ןַאמדירפ בקעי ,ירמש הירא ,ןַאמרעמיצ

 .ערעדנַא ליפ ליפ

 -עג 1963 רָאי ןיא טָאה לארשי ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 -ןריובעג ןקירָאי-50 םעד :בוטיםוי ןשירַארעטיל ןקיטכיו ַא טרעייפ

 םהרבא ,ָאטעג רענליוו ןופ ןַאזיטרַאּפ ןוא רעטכיד ןשידיי םעד ןופ גָאט

 .1947 רַאי םעד טניז ןופ לארשי ןיא ךיז טניפעג רעוועקצוס .רעוועקצוס

 ןשידיי םעד ןיא טרעגריבעגנייא רעטכיד רעד ךיז טָאה ןרָאי ליפ יד ןיא

 ןיא דנַאל-שידיי ןופ עדַאסַאבמַא ןימ ַא זיא בוטש ןייז .לארשי ןופ ןבעל

 טָא .ַאטעג רענליוו ןופ ייזומ ַא ךיוא זיא םייה ןייז .הנידמ רעשידיי רעד

 ָאטעג ןיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,עטַאל עלעג יד טנַאװ רעד ףיוא טגנעה

 סָאד .םירבח ענעמוקעגמוא יד ןופ רעדליב יד ןענייז טָא .רעמונ רעד ןוא

 ךָאנ ,קרעװ:עזָארּפ ןייז ןיא טקיבייארַאפ רעוועקצוס טָאה ָאטעג ןופ ןבעל

 ערעטיב יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל ענייז ןיא רעבָא רעמ

 תודע ןַא יװ זַא ,טלָאװעג טָאה החגשה יד .םוקמוא ןוא ָאטעג ןופ ןרָאי

 יד ןופ רענייא ןבעל ןביילב ָאטעג ןיא לָאז ןברוח ןוא רעצ ןסיורג ןופ

 רע ןוא ,רוד ןכעלקילגמוא רעזדנוא טרעשַאב זיא סָאװ ,רעטכיד עטסערג

 םעד ךיוא רעבָא ,ןדייל עשידיי יד ןרעדליש רעדיל עטסנעש יד ןיא לָאז

 יָאמ םעד קורדסיוא םוצ ןעגנערב רע לָאז רקיעב .דנַאטשרעדיװ ןשידיי

 ןענייז רעװעג עטספרַאש ענייז סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןקיטסייג ןוא ןשילַאר

 "עג ןיא ןוא טלעװ רעד ןיא ןביולג ,רוטלוק ,טייקכעלשטנעמ ןעוועג

 .טייקיטכער
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 -טלעוו ןטייווצ םעד ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ טָאה רעוועקצוס םהרבא

 טנַאקַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ עגנוי עּפורג רעד וצ טרעהעג גירק

 : רעביירש יד ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג יד ,"ענליוו-גנוי,, ןעמָאנ ןרעטנוא

 ,רעלגָאװ .א ,רעוועלצופס םהרבא ,עדַארג םייח ,יקסניגרעשטאק עקרעמש

 -נייש ןוא טסינרעדַאמ רעד ןעוועג זיא רעוועקצוס .ַא"א ףלַאװ רעזייל

 רעד ןופ ץייר ןטימ רעדיל ענייז ןופ טעייוועג טָאה סע .ייז ןשיוװצ טסייג

 ןכעלטנגוי ןוא ָאדַאװַארב טימ לופ ןעוועג ןענייז ייז ,טָאטש רעסיורג

 טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעטכיד רעלופטנַאלַאט ַא ןעוועג זיא רעוועקצוס .ןפַאה

 ברקמ םיא ןבָאה עקירעמַא ןיא .דנַאלסױא ןיא ןליפַא טקרעמַאב ןיוש

 .א רעטכיד יד גנונעקרענַא טימ ןעמונעגפיוא רעדיל ענייז ןוא ןעוועג

 רעוועקצוס םהרבא זיא ךָאד רָאנ .ןיסעיל םהרבא ןוא סעלעיעל-ץנַאלג

 סָאװ ,קרעװ יד ךרוד טשרע רעביירש רעשידיי רעסיורג רעד ןרַאװעג

 .גנוײרפַאב רעד ךַאנ ץרוק ןוא ָאטעג ןופ ןרָאי יד ןיא ןבירשעג טָאה רע

 טגײלעגפױרַא זיא ,רעטכיד ןשיטסינרעדָאמ ןקידװעליּפש םעד ,םיא ףיוא

 .םוקמוא ןוא ןייּפ ןסיורג ןופ תודע רעד ןייז ןופ תוחילש יד ןרָאװעג

 רַאװריװ ןצנַאג םעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא רעוועקצוס זיא רעטעּפש

 זיא רעטכיד רעגנוי רעד .גירקטלעוו ןטייווצ ןופ ףוס ןכַאנ ןשינעעשעג

 -רעביא ןוא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןרַאפ עװקסַאמ ןיא ןטָארטעגפיוא

 רענייא ןעוועג רעטעּפש זיא רע .סָאטעג ןיא ןדייל עשידיי יד ןרעוו ןבעגעג

 טּפשמעג טָאה ןעמ ןכלעוו ייב ,סעצָארּפ רעגרעבנרינ םעד ייב תודע יד ןופ

 ףוס-לכ-ףוס טָאה רעוועקצוס .ךייר ןשטייד םעד ןופ רעריפטּפיוה יד

 -ער רעד ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,לארטי תנידמ ןיא ור ןוא םייה ַא ןענופעג

 רעד ןופ ןבעגעגסױורַא ,"טייק ענעדלָאג יד, לָאנרושז םעד ןופ רַאטקַאד

 ץלַא ןופ טסימרָאפנַאק ןייק ןרָאװעג טינ רעבָא זיא רעטכיד רעד .תורדתסה

 .רעגָאז-ַאי ןייק טינ ןוא הנידמ רעשידיי רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ

 ןגעוו .ןפַאש ןשידיי ןופ ןוא שידיי ןופ ןָאפ יד ךיוה טלַאה רעוועקצוס

 ןייז ךָאנ ןרַאא עטשרע יד ןיא ןיוש ,רעוועקצוס טָאה שידיי ןופ לָאר רעד

 : טגָאזעג ױזַא ,לארשי ןיא ךיז ןצעזַאב

 ןגעו ןרעטיימורט סָאװ ,םימכח יד ןופ קרַאטש וצ טינ טלָאה ךיא;

 ,תמא רערַאטנעמעלע ןַא ןַארַאפ זיא'ס ,ןושל ןיימ ןופ גנַאגרעטנוא םעד

 רעביירש רעשידיי ַא בא :ןגערפּפָא ןענעק טינ םיא טעװ רענייק סָאװ
 ןיא ,ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא ,טלעוו רערָאג רעד ןיא ןפַאש טנעקעג טָאה
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 ןרָאט טינ ןוא ןענעק טינ רע לָאז סָאװ רַאפ -- עמרוט ןיא ןוא ָאטעג

 ,ךַארּפש רעדנַא רעכלעוו ףיוא ? הנידמ רעשידיי רעיירפ רעד ןיא ןפַאש
 -מוא ןוא ףמַאק רעד ןרעו טרעדלישעג שירעלטסניק ןָאק ,שידיי רעסיוא

 ךַארּפש רעקיבלעז רעד ףױא ? קילדנעצרָאי ןטצעל ןיא ןדיי יד ןופ םוק

 ןבָאה ךַארּפש רעקיבלעז רעד טימ ,ןעמוקעגמוא ןענייז רימ רעכלעוו טימ

 !לארשי ןיא עקַאט ןוא ,ןעמוקוצפיוא טכער סָאד רעביירש עשידיי

 עמַאס סָאד גָאט -וצ-טנייה לארשי זיא רעביירש ןשידיי ַא רַאפ;

 .םייה רעקילָאמַא רענייז וצ ןטסטנעַָאנ םוצ זיא'ס ,דנַאל עטסשימייה

 סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םענופ ןגיוא ייוצ יד ןענעז שידיי ןוא שיערבעה

 ,טלעוו רעד ףיוא ןקוק ןלעוװ רימ ביוא .המשנ ןייא טימ טפַאש ןוא טבעל

 טימ זיולב רוטַארעטיל רעקידתורוד-גנַאל רעזדנוא ףיוא ,קלַאפ ןפיוא

 .קיטייזנייא ןוא טרענעלקרַאפ ןעז ץלַא סָאד רימ ןלעװ --- גיוא ןייא

 ,םילשורי ןופ ןעמוקסיורַא טעוװ סָאװ ,הרות רעיינ רעד ןופ זַא ,ביולג דיא

 רעטיינַאב רעד ןופ לוק רעקידנעייגפיוא רעד ןרעה ןזַאל ךיוא ךיז טעוו

 ."רוטַארעטיל רעשידיי רעטיירפאב זוא

 -עקצוס םהרבא ןיא הפוקת עיינ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה לארשי ןיא

 ,ביבא-לת ,"טָאטשמיײהעג , קרעװ ענייז ןענישרעד ןענייז סע .ןפאש סרעוו

 ;1955 ,"ביוט רעד וצ עדָא, ;1952 ,ביבא-לת ,"ןגַאװרעיײפ ןיא,, ;8

 ןיא ןענייז ,1963 ןיא ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ,1957 ,"יניס רבדמ ןיא,

 ןופ ןעגנולמַאז עסיורג ייווצ ןעגנַאגעגסױרַא ייליבוי ןייז טימ גנודניברַאפ

 ענייז .םיא ןגעוו ןעגנוצַאשּפַא ךוב ַא ןוא ןפַאש ןשיטעַאּפ ןצנַאג ןייז

 ערעדנַא ןוא שילגנע ,שַיערבעה ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענייז רעדיל

 .תונושל

 ןבעל-רוטלוק ןיא טרעגריבעגנייא טסעפ ךיז טָאה רעוועקצוס םהרבא

 סיורג ןפורעגסיורַא טָאה עיצקַא-יניס רעד ןגעוו עמעַאּפ ןייז .לארשי ןופ

 זיא סע ,דילסגירק ןייק םתס טינ זיא סע .דנַאל ןופ ןזיירק עלַא ןיא ןעזנַא

 סױרַא טדער סע .ןדירפ ףיוא גנונעפַאה רעשידיי ןופ ןוא םולש ןופ דיל ַא

 'צוס .ץלָאטש רעשידיי ןוא ןייזטסּוװַאב רעשידיי רעשירָאטסיה דיל ןופ

 : טביירש רעוועק

 ,הרוש ַא ןיא ךיִז לעטש ןוא ךיש יד סיוא וט --

 ,ןעקנעווש ךיד דמַאז סָאד לָאז ןוא ךיש יד סיוא וט
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 ,הרובג ןתמ ןופ טייצ יד ַאד זיא דניצַא

 .ןעקנעב ןופ סוהת ַא ,םוהת ַא זיא טייקליטש יד

 ,סרעטייל עקידנלַארטש יד ףיוא ,ןביוא ןוא |}

 ,ןפיט עמַאס יד ןופ טרעטעלק הליפת ַא

 ,סרעטיימורט יד ןופ גנַאלק סייב ,צרַאה ןיא טלַאוװ'ס יו

 } ןפילשעג ְךיִז טנעמיד ַא ןָא טנעמיד ַא

 .רעדניוושעג ןיוש ןעמוק םולש ןוא ור לַאז

 - ,האנש יד קעװַא זָאלב -- יניס ןיא גרַאב ןוֿפ

 ,רעדניק ענייד טימ דנוב ַא יינ'ס ףיוא דיינשרַאֿפ

 ! ענירג ןרעוו ןדמַאז עטיור ןלָאז ןוא

 טריזירעטקַארַאכ לָאערטנַאמ ןופ שטיװַאר ךלמ רעטכיד רעשידיי רעד

 :ןרעוועקצוס ױזַא

 ענעריושעגצרוק ,ןלירב עסיורג ,עניד קידנעטש טגָארט רעוועקצוס ,

 לטירד ַא ןיא זיב ןפיילש יד ייב רַאה עכעלגנעל לסיב ַא טפָא ,סעצנַאװ

 ןענייז רָאה ענייז ..ערעגניי יד רקיע רעד ,ביל סע ןבָאה ןטעַאּפ ...קַאב

 -- ןיורב לָאמ ַא ןוא ןירג לָאמ ַא ןגיוא יד ,ץרַאװש טעמכ ,ןיורב-לקנוט

 -ץרא ןיא .למיה ןיא ןוא דרע רעד ףיוא גנומיטש רעד ןופ קיגנעהּפַא

 טכַאד -- טדער רע ןוא עניב ַא ףיוא טייטש רע זַא .ױזַא סָאד זיא לארשי

 רע זַא ,ןעמ טעז ,ריד וצ רעטנענ טמוק רע זַא ןוא ,ךיוה זיא רע זַא ,ךיז

 -רענע ןַא רעייז ןוא עוויטיניפעד ַא רעייז טָאה רע .ךיוה-לטימ זיולב זיא

 ןביוהפיוא גנירג רעייז יז ןעק רע ,לַאטעמ ךס ַא רעייז טימ עמיטש עשיג

 -שידַָאלעמ ַאד זיא ךָאד ןוא ,ןַאלּפָארע-טעשזד ַא יװ ױזַא -- טרָא ןופ ןוא

 ןדער ףרַאד רע זַא .ןרעג רעייז םיא טרעה ןעמ ןוא עמיטש ןייז ןיא טייק

 םוטש ןייטש עלייוו ַא טביילב ,לוטש ןופ ףיוא ךיז רע טבייה ךעלטנפע

 סעמַאמ יו ,םינּפ ןרַאפ טנעה עדיײב קעװַא רע טגייל ןַאד ,םלוע ןרָאפ

 םעד טימ ךיז טריטקַאטנַאק ,תובשחמ יד טרירטנעצנַאק ,ןשטנעב-טכיל םייב

 רע .ןעמוקוצּפָא יבַא ,ױזַא םתס טינ לָאמ ןייק -- טדער ןוא םוקילבוּפ

 זַא ,רַאלק זיא סע רעבָא ,ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ ,רעִירפ לָאמ עלַא טסייוו

 ענייז ןופ ןרוּפש רעטעּפש ןעמ טניפעג טפָא .ךיוא טריזיװַארּפמיא רע

 ,"רעדיל ענייז ןיא סעדער
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 ןייז ןוא עיזעַאּפ רעשידיי וצ עביל סרעוועקצוס זיא ךעלרעדנּוװ

 ןוא קַאבלוק השמ .ביל טָאה רע סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיי ענעי ןעקנעדעג

 זיא שַאוהי ,ןענװַאד סָאד דיי רעמורפ ַא יו רע ןעק ןרעּפלַאה בייל השמ

 -ָאיצקעפרעּפ ַא ללכב זיא עיזעָאּפ וצ גנויצַאב ןייז .טנעָאנ קרַאטש םיא

 -קורד .רעדיל עדמערפ וצ ױזַא ןוא דיל םענעגייא ןייז וצ ױזַא ,עשיטסינ

 -על רעד ןיא ךעטשלדָאנ יוװ ייוו םיא ןעוט ךוברעדיל שידיי ַא ןיא ןזיירג

 .ךרוד ןוא ךרוד סע טמענ רע ,טינ רע טנעייל דיל ַא .טיוה רעקידעב

 סָאװ ,ןסעלעיעל .א טפַאשביל סיורג טימ לָאמ עלַא טקנעדעג רעוועקצוס

 ןעזרעד םיא ןטעָאּפ עשידיי ערעטלע יד ןשיוװצ --- רעטשרע רעד -- טָאה

 -כיד עשידיי עטלַא וצ גנוִיצַאב ןייז ןיא לופטעטעיּפ .טכיל תמא ןייז ןיא

 רע טגָאז טפָא .טינ רע טלַאה תוטשּפ רעסיורג וצ רעייז ןופ רעבָא ...רעט

 םהרבא טנעיילעג -- לשמל -- טנייה טָאה רע זַא ,טסנרע ןפיט טימ
 ..ןייטשרַאפ טנעקעג טינ ןפוא םושב ייז טָאה רע רעבָא ,רעדיל סנעזייר

 רַאמוה ךס ַא רעוועקצוס עקַאט טָאה .רַאבקנעדמוא זיא רָאמוה ןַא גנוטכיד

 זיא -- ןיוש ביוא ןוא .טינ רע טלייצרעד ןציוו ןייק .ןסעומש ענייז ןיא

 -ָארג רעד רַאפ ןיז ַא ללכב טָאה רע .ץיוו ַא יו קסעטָארג ַא רעכיג סע

 .("ןָאקיסקעל ןיימ,, שטיוװַאר ךלמ) ."עקסעט

 טכוזַאב טָאה רע .רעדנזייר-טלעוו ַא ךיוא זיא רעוועקצוס םהרבא

 -ייארַאפ ,עילַארטסױא ,ךיירקנַארפ ,עדַאנַאק ,עניטנעגרַא ,עקירפַא-םורד

 | .םיבושי עשידיי וצ םיא טיצ סע ,ןטַאטש עטקינ

 1963 ןיא ןיב ךיא ןעוו ,ביבא-לת ןיא ןרעוועקצוס טימ קידנסעומש

 ןַא טלייצרעד רעוועקצוס רימ טָאה ,לארשי ןיא ןעוועג לַאמ עטשרע'ס
 יו םעד ךָאנ .עקירפַא:םורד ןיא ךוזַאב ןייז ןופ דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא

 ,גרובסענַאהַאי :טעטש עסיורג יד ןיא ןטַארעפער ןטלַאהעג טָאה רע

 רע זַא ,טדנעוועג םיא וצ בושי רעשידיי רעניילק ַא ךיז טָאה ,ןוַאטּפיעק

 ַא טעמכ ,קעה םענעפרָאװרַאפ ַא ןיא .ייז רַאפ ןדער ןוא ןכוזַאב ייז זומ

 ןוא טלַא ןדיי 40 ַא שרדמ-תיב ןיא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבַאה ,רבדמ

 רעוועקצוס .ןעיורפ ןוא ןליבסנַאמ הדע עצנַאג יד ןעוועג זיא סָאד .גנוי

 רע ."םילשורי זיב אטילד םילשורי ןופ, :עמעט רעד ףיוא טדערעג טַאה

 רעד ןגעוו ןוא דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא ןשידיי ןגעוו טלייצרעד טָאה

 םוצ .טלקניפעג ןבָאה ןגיוא יד ,טנייוועג ןבָאה ןדיי .הנידמ רעשידיי רעיינ
 עינַאּפ, :טגערפעג ןוא םיא וצ דיי רערעטלע ןַא ןעגנַאגעגוצ זיא ףוס
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 ַארַאפ סָאװ ,רימ טגָאז ,םילשורי ןגעו טדערעג טײה ריא ,רעוועקצוס

 ןפַאש סרעוועקצוס ןיא ,ָאי "? רודיס ןופ םילשורי ?סָאד זיא םילשורי

 -יינ ןוא םילשורי-:טלַא ןטכַאלפעגפיונוצ ןוא ןדנובעגפיונוצ ךיז טָאה

 עשידיי עלַא ןופ טפַאשקנעב יד ןוא ןלױּפ ןשידיי ןופ הרובג יד ,םילשורי

 .עטלַא סָאד ןוא ענרעדַאמ סָאד ,םיבושי

 .קרָאי-װנ ,./ .ע .ע ,ס עיצנַאטס רעד ףיוא םַארגָארּפיַאידַאר ַא ןופ -

237 



 עמעָאּפ סנײטשטַאלג בקעי

 "רפוס םוצ רעווַאלצַארב רעד ,,

 א

 רעשירַארעטיל ַא יוװ זיא ,גנופַאש עשיטעָאּפ ערעגנעל יד ,עמעַאּפ יד

 -ַאמ , סעצרּפ .ל .י .טלַא רָאי טרעדנוה יװ רעקינייו שידיי ןיא רענַאשז

 רעזדנוא ןיא גנוטכיד עטסגנעל יד ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא (1888) "שינ

 יד טצונעג שַאוהי ןה ןוא גורפ ןועמש ןה ןבָאה רעטעּפש .רוטַארעטיל

 טנגעגַאב ךיז ןוא סעמעָאּפ עשירָאטסיה ערעייז רַאפ םערָאפ עוויטַארַאנ

 קרעוו שיטעָאּפ רעגנעל ַא ןעיובפיוא שירוטקורטס ןופ םעלבָארּפ רעד טימ

 -ַארּפ ןופ טיבעג ןפיוא ןעוועג רקיעב ןענייז ןטייקירעװש יד .שידיי ןיא

 עקידנעגנילק-ליֹוו ןוא עטנַאסערעטניא גונעג ןעמ טניפעג יװ .עידָאז

 שידיי זַא ,ךיז טייטשרַאפ ?ןעמטיר יד ןטייב ןעמ ןעק טפָא יװ ? ןעמַארג

 ןסעגרַאפ רעבָא זיא יז ,עיצידַארט עשיטעַאּפ עטלַא ןַא טגָאמרַאפ טָאה

 עלעווַאנ עטמַארגעג סרוחב והילא ןענַאמרעד וצ גונעג זיא סע ,ןרָאװעג

 -יירש רעד ןכלעוו ןיא ,קרעװ שיטעָאּפ טריצילּפמָאק ַא ,"ךוב אבב , סָאד

 טָאה קרעװ סָאד .ַאמיר ָאװַאטקַא ןשינעילַאטיא ןטימ טצונַאב ךיז טָאה רעב

 סָאװ ,לכיב-השעמ ַא יװ טריסרוק רעטרעדנוהרָאי עטצעל יד ןיא רעבָא

 -עָאּפ םעד ןפרַאװרַאפ טַאה ןוא ו טלַאהניא םעד טלייצרעדעגרעביא טַאה

 .שובל ןשיט

 -ײרַאב רוטַארעטיל עשידיי יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 יד .םענרַאפ ןרעסערג ַא ןופ ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עיינ טימ ןרַאװעג טרעכ

 ,קַאבלק השמ :רעטכיד יד ןעוועג ןענייז טיבעג םעד ףיוא רעוטפיוא

 ןיא .שטיװַאר ךלמ ןוא ענזיצַאק רעטלַא ,שיקרַאמ ץרּפ ,שטיװַאלַאגעס .ז

 ,קירַאכ יזיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה גנוטכיד רעשידיי רעשיטעיווָאס רעד

 ץרּפ לָאמ ַא רעדיוו -- הפוקת רעשיטעווָאס ןייז ןיא ןוא ,רעפעפ קיציא

 ,שיקרַאמ
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 עשיּפע ערעגנעל יד ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא

 קיווייל .ה ,"יקָאטנעק , עמעַאּפ רעד ןיא ץרַאװש .י .י טקיװטנַא םערָאפ

 רעד ןיא ךַאברעױא םירפא ,"םלוג רעד, עמַארד רעשיטעַאּפ רעד ןיא

 -טָאלג בקעי ."רעייג , ןיא ַאשיירַאב םחנמ ןוא "טָאטש עסייוו יד , עמעָאּפ
 -רַאפ ערעסערג יד וצ טרעהעג "רפוס םוצ רעװַאלצַארב רעד , סנייטש

 זיא סָאװ ,קרעװ שיטעָאּפ ַא זיא סע ,דוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןטסעמ

 עכלעוו ןיא ,ןוװּורּפ ךס ַא ןופ גנורינימלוק ןימ ַא ןיילַא רעטכיד םעד רַאפ

 רעװַאלצַארב רעד ןיא יו עבלעז סָאד לָאמ וצ ןגָאז וצ ךיז טסעמרַאפ רע

 יז םגה ,שירַאטנעמגַארפ וצ רעבָא ןענייז ןווּורּפ עקידרעִירפ יד .עמעָאּפ

 זיא "רפוס םוצ רעװַאלצַארב רעד, .גנוטכיד ענרעדַאמ ,עטוג ןענייז

 טגעלפ סָאװ ,גָאלַאיד ןטסקינייװעניא ,ןגנַאל ַא ןופ גנורָאלקסױא ןימ ַא

 -צַארב יד ,רעטכיד ןופ דיל ַא ןיא ןרעו טרעהרעד םעצולּפ טרָאד ןוא ָאד

 -רעלופ ןגָאז וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג רעבָא םיא טָאה טלַאטשעג רעװַאל

 םייב זיא סע סָאװ סָאד ,םערָאפ רעפייר רעמ שיטעַאּפ ַא ןיא ןוא טייה

 .גנובעלרעביא-טנורג ַא ןעוועג רעטכיד

 -עגסיוא טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןײטשטַאלג בקעי

 ןזייו וצ "סיטַאמַארד ַאנַאסרעּפ  ַא יו טלַאטשעג רעװַאלצַארב יד טצונ

 -עַאּפ ערעצריק ןיא .ןשטנעמ םענרעדַאמ ןופ ןשינעלגנַאר-המשנ יד זדנוא

 .י .י) ט"שעב םעד טכַארבעגניײרַא רעטכיד עשידיי ןבָאה ןעגנופַאש עשיט

 -ייל .ה) וועשטידרַאב ןופ קחצי יול בר ,(ןיסַאב .מ ,רעגנַאמ קיציא ,לַאגיס

 .עלַא יז ןופ רעטסטנַאסערעטניא רעד ךַאד זיא רעװַאלצַארב רעד ,(קיוו

 סָאד ןענַאטשרַאפ טוג טלָאװ רע ;הדירי ןוא הילע ןופ טסּוװעג טָאה רע

 קרַאטש ןרָאי ןופ ךשמב זיא רע ,ןשטנעמ ןקיטנייה ןופ טימעג ענעכַארבעג

 ןעועג זיא ,לקינייא סט"שעב םעד ,רעװַאלצַארב רעד .ןרָאװעג טפדורעג

 .ןרוגיפ עשידיסח עלַא ןופ רעטסנטילעגנַא עמַאס רעד

 ב

 .טנייה "רפוס םוצ רעװַאלצַארב רעד  עמעָאּפ יד זיא סָאװ טימ

 ןופ ןוויטָאמ יד לייוו ,ןרעפטנע ןעמ זומ ,רַאפרעד ? ןרעדָאמ ןוא קיטייצ

 -צַארב ןופ טלַאטשעג יד .טנייה ןופ ןשטנעמ םעד עגונ ענייז רעדיל עלַא

 רעטכיד רעד טגנערב םוטעמוא .שובל רעשיטַאמַארד ַא רָאנ זיא רעװַאל
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 םעד ןבעג לָאז סָאװ ,ַאזַא ,ןליטס עשיטעָאּפ ייווצ ןופ גנוטפעהַאב ַא וצ

 סָאװ ,ַאזַא ןוא תודיסח ןופ עכָאּפע רעשירָאטסיה רעד ןופ חיר ןוא םעט

 ,ענעגייא רעזדנוא ,טלעװ רעזדנוא ךיוא זיא'ס זַא ,ןענַאמרעד זדנוא לָאז

 ךעלדנעטשרַאפ זיא םעד ןופ .הפוקת רענעגייא רעזדנוא ןופ טלעו עיינ

 יד ןיא טזָאלעגקעװַא טינ ךיז טָאה ןײטשטַאלג בקעי רעטכיד רעד סָאװ רַאפ

 .רוגיפ עשירָאטסיה ַא יװ ןרירוַאטסער וצ םיא רעװַאלצַארב ןופ ןטייצ

 םענעגייא רעזדנוא וצ טכַארבעג רעװַאלצַארב םעד טָאה ןײטשטַאלג בקעי

 םיא טימרעד ןוא ,ןשטנעמ םענרעדָאמ ןופ לגנַארעג-המשנ םעד וצ ,טנייה

 .שירַאװקיטנַא-טינ ,קיטציא ,לעוטקַא ,קִיַאד טכַאמעג

 : עמעָאּפ רעד ןיא ּוװ ץעגרע טגָאז רעװַאלצַארב רעד

 י...ןענַאּפש ןוא ןענַאּפש טנייה ךיא לעװ ןענַאּפש ןוא,,

 -עג עיינ ַא זיא ,סנגעורעד שטנעמ רעד ,רעיײג רעד שטנעמ רעד

 ןפערט רימ .טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא טלַאטש

 שטנעמ רעד .ןײטשטַאלג בקעי ייב ,ןעמחנמ ייב ,קַאבלוק השמ ייב םיא

 טכוד סעּפע .טלעו רעד ןגעק רעדָא טלעװו רעד ףיוא ךיז טזגורברַאפ

 ןעמוקעגוצ טינ ריא וצ זיא רע סָאװ ,רָאװ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,םיא ךיז

 עטייו ףיוא רערעקנעמיוק רעמערָא ןַא ךיז טזַאל ןקַאבלוק השמ יב

 טלעוו רעד ןגעק ןעלביארַאפ טָאה רע .תולג ןטכירוצּפָא ידכ ,ןכַאילש

 .םלוע-רדס ןצנַאג םעד ןגעק ןוא
 ייב רימ ןעניפעג ויטַאמ-רעייג םעד ןופ גנומערופסיוא רעדנַא ןַא

 ."דלָארַאה דליישט רענסיד רעד, עמעַאּפ רערעגנעל רעד ןיא ןקַאבלוק

 עפיט יד וצ טינ ,רעדלעוו ןופ שינעפיט רעד ןיא טינ רעייג רעד טמוק ַאד

 ןבעל ןופ שיורעג םוצ ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא טמוק רע ,רעמענורב

 ןייז ןקיטעז ,ןעגנַאלרַאפ ערָאלקמוא רַאפ גנוקידירפַאב ַא סעּפע טכוז רע

 ןייז טקידנע דלַארַאה דליישט רענסיד רעד .דיירפ ךָאנ רעגַאב ןייז ,טסול

 ,טלעוו רעטּפשמרַאפ ַא ןיא קילג ןכוז טמוק רע ,גנושיוטנַא ןיא העיסנ

 רַאפ טלעטש רעטכיד ועד יװ ,ןברוח םוצ ,גנַאגרעטנוא םוצ טּפשמרַאפ

 -צַארב ןגעו עמעַאּפ רעד ןיא ךיוא ,עּפַארייא-ברעמ עשיטנעדַאקעד יד

 .עשיטילַאּפ-לַאיצַאס ןייק טינ רעבָא ,ןויטָאמ עלַאיצָאס ּפָא ןעגנילק רעװַאל

 -עג ןרעװ טינ ןעק ןלייה זומ רעװַאלצַארב רעד סָאװ ,"טיונ-ןשטנעמ , יד
 .אפוג ןשטנעמ ןיא זיא יז -- גנורעדורפיוא רעלַאיצַאס םוש ןייק ןופ טלייה
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 סָאװ ,"ָאנרעפניא  םעיינ ַא רעטכיד רעד טרעדליש לַאּפ ןדעי ןיא

 .בשות ַא םיא ןיא זיא שטנעמ רענרעדָאמ רעד רַאנ

 יד טנעָאנ יװ טסּוװעג טָאה ץרּפ .ל .י ןיוש זַא ,קידרעוװקרעמ זיא'ס

 -המשג ןופ טלעװ רענעגייא רעזדנוא וצ ןעוועג זיא תודיסח ןופ טלעוו

 רימ ןליפ "גרעב ייווצ ןשיווצ,, סעצרּפ ןיא .הדירמ ןוא טײקנטלָאּפשעג

 ןופ טלעװ:המשנ יד זיא'ס טרעדורעגפיוא רעמ ,"ןפָא; רעמ טייוװ יו

 "עג יד ןיא ןעניפעג ןעק ץרּפ טייקטנעָאנ רעמ לפיוו ,ןשטנעמ ןשידיסח

 טצונ ןײטשטַאלג בקעי .שרעדנַא ּוװ ץעגרע יװ ,טלעוו רענעי ןופ ןטלַאטש

 ןייז טינ רעמ .רעװַאלצַארב ןגעוו עמעָאּפ רעד ןיא רעגייטש ןכעלנע ןַא

 רעד .טלקיוורַאפ רעמ ןוא רעשיריל זיא טלַאטשעג עשיטַאמַארד-שיטעַאּפ

 גנוקיטכערַאב רעמ ןוא ןבעל םוצ הנעט ערעפיט ַא טַאה רעװַאלצַארב

 .זגורב ןרַאפ

 ןטָארעג ךעלנייועגרעסיוא ןַא זיא "רפוס םוצ רעװַאלצַארב רעד ,,

 טייקנרעדַאמ רעד ןיא ,סָאמ רעקיטיינ רעד טימ טמוק גנידצלַא ,קרעוו

 וצ ןציּפשוצ טינ ןופ ,סנַאלַאב ןופ ןסָאמ עשיסַאלק ּפַא רעטכיד רעד טיה

 ןסקָאדַארַאּפ יד וליפַא ,קָארַאב ןופ תואמזוג יד ןפרָאװעגּפָא ןרעוו'ס .ליפ

 טָאה רעטכיד רעד .ןשינעלקנוטרַאפ עקיטיינמוא ןַא ,סָאמ רעד טימ ןענייז

 ןייז רַאפ ,ךיז רַאפ רָאנ טינ ,קירָאטער ַא טסייה סָאד ,"ירבע, ןַא ןפַאשעג

 לָאמ ַא ןוא .רעװַאלצַארב ןרַאפ ךיוא רָאנ ,טימעג םענרעדַאמ םענעגייא

 ןטייוצ םעד טקרַאטש רענייא ;לוק ןייא ןיא תולוק ייווצ רימ ןרעה

 .טײטַאב ןוא דײשַאב ןרָאלק רעמ םיא טיג ןוא םיא טמיוצ ,םיא טרעטייל

 טדימשעגפיונוצ זיא יז ;טיובעגפיוא שיטַאמַארד זיא עמעַאּפ עצנַאג יד

 ןעגנַאזעג ערענעלק לרינש ַא זיא גנַאזעג עסיורג סָאד ,ןטנעמגַארפ ןופ

 "וטשפיוא עשיטַאמַארד ןוא ןגָאלָאנַאמ עשיריל ,ןעגנוטכַארטַאב ,תוליפת

 ,ןשינעמער

 ג

 -טפָא זיא גנוטכיד רעשיריל סנײטשטַאלג .י ןופ ןוויטָאמ יד ןופ רענייא

 "עג רעד ףיוא רעטכיד םענופ ןטרַאװ סָאד .טרַאװ ןרעביא שודיח רעד לָאמ

 טרַאװ סָאד ןעו -- טייקמוטש יד ןוא גנושיוטנַא ןייז ,עגר רעטשטנעב

 .גנוקעלּפטנַא רעטכירעגמוא ןיא טינ טמוק
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 ;ןוויטַאמ יד ןופ סנייא סָאד זיא רעװַאלצַארב ןגעוו עמעַאּפ רעד ןיא

 -שרעדנַא יד ללכב -- גנולקיװטנַא עקידרעטייוו ַא ןקרעמ וצ רעבָא זיא'ס

 -צַארב,, רעד יצ ,רעטכיד רעד זיא'ס יצ ,ןשטנעמ ןשירעפעש םענופ טייק

 .ןײטשטַאלג בקעי טדער סיטַאמַארד ַאנַאסרעּפ ןייז ךרוד סָאװ ,"רעווַאל

 -יינ -- ןדוילרעטניא עשיריל ײלרעלַא עמעָאּפ רעד ןיא ןרעהרעד רימ

 -רעדניק טריזיליטס ַא טימ טקידנערַאפ תוליפת "עשיטסיכיזניא,, עשידָאמ

 ענייז ןיא ןײגכָאנ רימ ןזומ ,רעטכיד םעד ןייטשרַאפ ריִמ ןליוו .דיל

 ךיז טגָארט סָאװ ,לוק ןייז ןעמענרַאפ ןוא רעדיל עשיטַאמַארד-שיריל

 רע טָאה עמַארד ריא סָאװ ,טלַאטשעג יד יװ רעפיט טמורב רעדָא רעכעה

 : ןעמונעגפיוא

 תילכת ןכוז ןדיי טנזיוט

 ,ןײלַא ךיז --- ךיא ןוא
 .הודח טניימ ןדיי טנזיוט

 .ןייוועג טניימ --- ךיא ןוא

 ,ןפיול ,ןעווַאה ןדיי טנזיוט

 ,קיכירק קַאמַאלש ַא יװ ןיב ךיא

 ,ןינמ ןטסקידנעמַאזוצ סעד ןיא

 .קיכיא טהקבדרַאפ ךיא ןיב

 :דילרעדניק ַא רעװַאלצַארב ןופ ליומ ןיא זיא טָא ןוא

 ,גניז עלעזערג

 ,סםוז עלעניב

 ןםולב יד טעלג

 ,ןגער לדנקלַאװ

 ,ןגעוו יד ףיוא-שירפ

 ,דרע יד ןַא קנירט

 רעטכיד רעד ןה ,רעװַאלצַארב רעד ןה זַא ,ןטכודסיוא ךיז ןעק סע

 רעטסערג רעד ןעוועג טלָאװ סָאד .טריטנעירָא שיטסילַאודיווידניא ןענייז

 ןיא רעװַאלצַארב םענופ ןגַאזרַאפ יד ןופ רענייא סָאװ ,םעד תמחמ תועט
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 ןענייז סיועג .םיבר ןופ ךיז ןדײשוצּפָא טינ זיא עמעַאּפ סנײטשטַאלג

 ןעמ סָאװ ,רענעט "עשיטסיכיזניא, ןוא עשיטסילַאודיװידניא ןַארַאפ

 .ןייטשרַאפ ייז ףרַאד

 : עמעָאּפ רעד ןיא טגָאז רעװַאלצַארב רעד

 .טרעטיילעגסיוא זייווכעלסיב טרעוו למיה ןיימ

 רַאפרעד ,ןגָאז רימ ןזומ ,ןיימ ? "למיה ןיימ ,, רָאפַאטעמ רעד טסייה סָאװ

 עלעודיווידניא יד .דרע ןייז ןוא למיה ןייז ךיז טָאה שטנעמ רעדעי לייוו

 תודירי ןוא תונוחצנ עריא ,ןסיזירק-המשנ עריא ,טלעװ ערעדנוזַאב ןוא

 ,רעתמא רעד טײטשַאב םעד ןיא .עמעַאּפ רעד ןיא ןײטשטַאלג טרעדליש

 רעד ןופ עבט יד ןשטייט ןעמ זומ ךָאד ןוא ,"םזיכיזניא,, רערַאװו רעד

 -סיוא ןרעוו ןעק למיה ןיימ :ןפוא םעד ףיוא "למיה ןיימ,, שינעטנעקרעד

 טײרפַאב דיחי רעד ןעוו ,למיה סנעמעלַא טרעוו רע ןעוו רָאנ ,טרעטיילעג

 ,לבקמ ןייק טינ ןוא ןתונ ַא לָאמ עלַא ןייז זומ רע זַא ,הוואג רעד ןופ ךיז

 דָאנג ערָאװ סָאד טײטשַאב םעד ןיא ,סיוא טניפעג רעװַאלצַארב רעד יו

 .שינעטנעקרעד ןופ

 ןקיצילב ,ןפרַאש ןשיווצ ךיז טגעװַאב רעװַאלצַארב ןגעוו עמעַאּפ יד

 עשיטַאמַארד יד .ןײלַא ךיז וצ דייר ןוא הליפת רעקידנסיירפיוא ,גָאז

 -נָא ןרעו סע .קינייװעניא ןופ טנכייצעג טרעוװ ,רעװַאלצַארב רעד ,רוגיפ

 -ַארד םוש ןייק ַאטינ זיא'ס .ןשינעגָאז ,תונויער ,ןכירטש-טימעג ןפרַאװעג

 סנשטנעמ ןיא ;רעטסקיניײװעניא ןַא זיא טקילפנַאק רעד ;גנוּוט עשיטַאמ

 "רעווַאלצַארב רעד , עמעָאּפ יד .טכעפעג רעטסערג רעד רַאפ טמוק המשנ

 -עטסולג ןוא טסול רעכעלשטנעמ רעד וצ ,סָארע םוצ גנַאזעג ַא טפָא זיא

 -סיוא ,טניינרַאפ טרעוװ סָאװ ,ןייבעג ןכעלשטנעמ ןטקיניײיּפרַאפ םוצ ,שינ

 עשיטַאמַארד יד םעד רַאפ טניפעג רעטכיד רעד .טמעשרַאפ ןוא ןשַאלעג

 ןופ ,קינייװעניא ןופ טלַאװק ץלַא .הדירמ סרעװַאלצַארב ןיא גנוזיילפיוא

 ,בוט-רצי ליפ וצ םעד ךיז ןיא ןייז רבוג ףרַאד שטנעמ רעד ,"ךיז ןיא ;

 .זייב ןקילורג ךס ַא רַאפ שינעלעטשרַאפ ַא לָאמ וצ זיא סָאװ
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 ד

 .שטייט ןרעדנוזַאב רעייז גנוטכיד סנײטשטַאלג ןיא ןעמוקַאב רעטרעוו

 -עטניא ןרעדנוזַאב ַא סױרַא ןפור סָאװ ,ןעגנומערופ-יינ יד רָאנ טינ זיא'ס

 ,"ןטנעגרַאמ, יו רעטרעוו ענעפַאשעגיינ עכלעזַא ןרעהעג ןימ םעד וצ .סער

 -וצכָאנ טנַאסערעטניא זיא'ס ."לדנקלַאװ קימיוק-םיוק , ,"שינטלמירד}

 תועט ַא זיא ,לכ םדוק .ןעגנופַאשיינ עקיזָאד יד ןופ עיצקנופ יד ןגלַאפ

 -נומערופ רעדָא ןטפעהַאבטרַאװ עשינײטשטַאלג עיינ יד טָא זַא ,ןעניימ וצ

 ןצנַאג ןיא טפָא זיא'ס .ךיורבעג םענײמעגלַא ןרַאפ ןפַאשַאב ןענייז ןעג

 רעמ ןוא לַאֿפ ןקיצנייא םעד רַאפ רָאנ ןפַאשעגיינ זיא טרַאװ ַא -- שרעדנַא

 םַאְר עגנע יד ,ןבעל ןופ עגר עקיצנייא יד ,טײקילָאמניײא יד ,לָאמ ןייק

 ןשירעטכיד ןופ דוס רעד לָאמ טפָא זיא ,טסקעטנָאק ןקילָאמניײא ןופ

 -- גנולגנירמורַא רעקידעבעל רעד ןופ סױרַא טרָאװ סָאד טמענ .וטפיוא

 רעד ןיא רָאנ ןבעל וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סע .דמערפ טגנילק'ס ןוא

 -נערב ןעמ ןעק ,ױזַא זיא'ס זַא ,היאר ַא יו .חטש םעד ףיוא רָאנ ןוא עגר

 .ןעגנופַאשיינ ענייז ןרזחוצרעביא טינ עבט סרעטכיד םעד ןעג

 ךיוא ןײטשטַאלג ךיז טצונַאב רעװַאלצַארב ןגעוו עמעַאּפ רעד ןיא

 טרָאװ ןטימ רָאנ טינ רע טוט סָאד .תוריתס ןרָאּפפיונוצ ןופ דָאטעמ ןטימ

 -ערוּפ ןופ תחנ ,לשמל יװ ,ןלַאפ ערעדנַא ךס ַא ןיא רָאנ ,י"דסח-ףָארטש;

 סנײטשטַאלג בקעי ןיא ;רעלכײּפש-ףָארטש ןופ ןבעגעג אבה םלוע ;תוינ

 ןתמא רעד ןיא ןענייז סָאוװ ,תוריתס ענדָאמ ןייז ןענעק טלעוו רעשירעטכיד

 :ףעטנעענ ןרעוו ןוא ןרעטייורעד ךיז ןעק שטנעמ ַא :ןסנַאינ ערעייט

 ןעק תוכשח'פ ;טײקידעכַאװ ..רעכעלרעדנּוװ טימ ןעִילג ןעק הבשחמ ַא

 ןַארַאפ ;ןדער ןטיילליטש ,ןטייקמוטש ןייק טינ ןענייז ןטייקליטש ; ןנַאט

 .(דסח:-ףָארטש) ףָארטש זיא סָאװ ,דסח ַא

 ץלַא ריד וצ ךיז רעפייוורעד'כ, רעגייטש ַא יװ ,ןגָאז עקסעטָארג יד

 סָאד סע זיא ךות ןיא .ענדָאמ קיפיואנביוא רַאנ סיוא ןעעז "רעטנעענ

 -עבעל םעד ,טסקעטנַאק םעד ןפרַאד רימ ? ןעד סָאװ רַאנ .ןגָאז עטסרָאלק

 רעקיצנייא רעד ןביג סָאװ ,תורוש ןוא רעטרעוו ערעדנַא טימ רירַאב ןקיד
 ןיז ןוא טײטַאב הרוש
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 ִּצ

 ןעמ ןעק רעװַאלצַארב ןגעוו עמעָאּפ סנײטשטַאלג בקעי קידנענעייל

 שטייט רעיננ רעד .םזִיעטנַאּפ ףירגַאב םענופ שטייט ןייא ךָאנ וצ ןעמוק

 ,קנַאדעג רעד ךיוא רָאנ ,ץלַא ןיא ןַארַאפ טָאג זיא רָאנ טינ זַא ,ןסייה ףרַאד

 -קריוו רעד ןופ ,ןבעל רעקיטש ןופ ּפָא ךיז טדייש סָאװ ,שטנעמ רעד זַא

 -עגּפָא טָאה רע .טײקצנַאג ןייז ןיא טָאג ןעמענפיוא טינ ןעק -- טייקכעל

 .טייקכעלשטנעמ ןייז ןופ קיטש ַא ךיז ןיא טוט

 ןייא ןופ ,ןעמרָאפ עשיטעָאּפ ײלרעלַא טימ ךיז טצונַאב רעטכיד רעד

 .שיריל טימ רעדיוו םעד ךָאנ ןוא ,גָאז ןפרַאש ןשימַארגיּפע ןטימ טייז

 ןעגנערב ןעמ ןעק ןימ ןטשרע ןופ רעטסומ ַא יװ ,ןטנעמגַארפ עשיטעַאּפ

 : תורוש ריפ יד

 ;טלעוװ יד ןעד זיא סָאװ

 ,שינעדנעלברַאֿפ ַא ,שינעדליבנייא ןַא

 ,טייקיאייברַאֿפ עקידעגר ַא

 ; טייקיאייזטשינ עטכַארטעגסיוא ןַא

 : טנעמגַארפ ןשיריל ןקידרעטייוו םעד --- ןימ ןטייווצ ןופ רעטסומ ַא יו

 ,זיא סָאד ךעלרעדנּוװ יו

 .דחא-סנייא

 סנייא סרעדנוזַאב ןוא סנייא

 ,דחא צלַא זיא

 .דחא לָאמ ַַא רעדיוװ ןוא לַָאמ ַא ךָאנ ןוא

 ,טוט9פ יוװ רַאנ רעה

 ,ןייש קירעיורט יװ ,ןייש יוװ ,ןײלַא יו

 .דחא-סנייא

 ה

 וצ ןרעװַאלצַארב ןגעוו עמעָאּפ רעד ןיא ןײרַא טגנערב רעטכיד רעד

 בײהנַא ןיא ןיא ,קיטיינ זיא סָאד סָאװ וצ .ןטײקטסָארּפ עקידנוויכב לַאמ
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 רעד ןזָאל טינ :רָאלק רעטעּפש טשרע טרעוװ הנווכ סנײטשַאלג .רָאלק טינ

 לָאז ןעמ ,תוינחור סָאד ןתוימשגרַאפ ,דרע רעד ןופ ןסיײרּפָא ךיז לָאז למיה

 .ןייז גישמ ןענעק םיא

 ,רעװַאלצַארב רעד טגַאז ,טרעגנוהרעד ךיִז בָאה'כ
 רעטוּפ טימ טיורב ןוֿפ םעט סםוצ זיב
 .ןטכַארט ןקיפוג ןוא

 ,רימ טימ ןעגנַאגעג זיא ףוג ןיימ ןוא ןעגנַאגעג ןיב'כ

 ,קנַאדעג ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא

 .רענייב ןוא טיוה ןיימ טלַארטשעגכרוד טינ טָאה סָאװ

 טרעטעלקעג ןבָאה סיפ עניימ ןוא טרעטעלקעג בָאה'כ
 ,רימ טימ

 טילגעג טָאה הבשחמ עכעלטיא ןוא

 .טײקיכָאװ רעכעלרעדנּוװ טימ

 טגייל ןײטשטַאלג ."טשינרָאג עמַאס , ןופ ןבייהנַא ליו רעטכיד רעד

 :דייר עכלעזַא רעװַאלצַארב ןופ ליומ ןיא ןיײרַא

 ,ןזָאלב טינ ליפ וצ ךיז לָאז'כ ,עז

 ,קידניא רעקילײה ַא יװ ןרעװ ןוא

 ,שודק ַא רעוװו ךיא ,וטסעז רעמַאט

 .קידניז עלעּפָארט ַא ךימ ךַאמ

 עשיטעָאּפ ןימ ַא זיא סָאד ;ללכב דיל ןייז ןיא ןײטשטַאלג טוט ױזַא

 ,ךיוה וצ טרעװ ילפ ןייז זַא ,רעטכיד רעד טליפרעד םיוק ,"עיגעטַארטס ,

 ךיילג רע טוט ,תוימשג ןופ טרעטייוורעד ליפ וצ טרעוװ תוינחור סָאד זַא
 סיר ַא טרָאװ עטסָארּפ סָאד טוט לָאמ ַא ."טײקטסַארּפ, לסיב ַא ןיײרַא

 .טוג רעבָא סע טגנילק בור'ס ,סנַאנָאסיד ַא יו טגנילק'ס ,ןצרַאה םייב

 ,ןעקנעדעג ןעמ זומ ,ןתנ רפוס ןייז וצ רעװַאלצַארב ןופ דייר יד ןיא

 ליפ יד ךיוא רָאנ ,רעװַאלצַארב םענופ הגרדמ יד רַאנ טינ ןַארַאפ זיא
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 גישמ לָאז ןתנ זַא ,ליוו רעװַאלצַארב רעד .ןענתג ןופ הגרדמ עקירעדינ

 -רַאפ ,, לסיב ַא ייז רע זומ ,ןיבר ןופ דייר עכעלנייוועג-טינ עיינ יד ןייז

 זיא'ס ,שזַאלפומַאק ַא רָאנ ךות ןיא רעבָא זיא טײקטסַארּפ יד ."ןעװעטסַארּפ

 ןופ טײקטסַארּפ יד לָאמ טפָא זיא סָאד ,ָאי .טייקלדייא עקיטסייג תמאב

 .טײקטריצילּפמָאק רעטסטריניפַאר ,רעטסלדייא עמַאס רעד

 ןוא רעטסַארּפ, עמַאס רעד ןרעװ וצ טרעגַאב רעװַאלצַארב רעד

 רעבָא טמוק סָאד .ךעלעשטנעמ עטסַארּפ ,עניילק עלַא ןופ "רעטסנעלק

 רעַירפ זדנוא רַאפ טרעװ רעװַאלצַארב רעד יו םעד ךַאנ קורדסיוא םוצ

 ןוא הליפת רעכיוה ןופ ,קיריל רעשיזיפַאטעמ ןופ ןטנעמגַארפ ןיא ןזיוועג

 -צַארב רעד, עמעָאּפ יד ךיז טקידנע קידנריר ,טכע .הבושת ןופ סעגר ןיא

 : הדירי ןופ טכַאנ ַא ןיא רעװַאל

 ,אמלעד ונובר ,ריד ןגרַאמ ןטוג ַא

 .שטנעב ךיא ןוא ןעמַאנ ןייד סיורג'כ

 ,שירעדורב-טוג ,ריד וצ טנװַאד יױזַא

 ,שטנעמ רעטסַאמז ,רעטסַארּפ ַא

 .םידסח ענייד עלַא ןָא סענ'כ

 ,לבַאּפַאק ךיא ןיב רימ טסרעשַאב וד סָאװ ,צלַא ףיוא

 ,ןתונ א ןייז ךיא לע דיירפ טימ

 .לבקמ ןייז וצ צלַאטש וצ טינ ןיב'כ ןוא

 ןענַאּפש ןוא ןענַאּפש ,טנייה ךיא לעוװ ןענַאּפש ןוא

 :רעטצנעפ ןייד ןופ לוק-תב ַא ןרעה ךיז טעוו'ס זיב

 | ,ךעלעשטנעמ עטסָארּפ ,עניילק עלַא ןופ

 .רעטסנעלק רעד ןוא רעטסטסַארֿפ רעד רעװַאלצַארב וטסיב

 -רעה ןוא עכעלרעדנּוװ יד ןפַאש סנײטשטַאלג ןיא שוחב טליפ ןעמ

 ,ןעלעדנעמ ןופ תועּפשה יד ;עזָארּפ רעשידיי רעד ןופ עיצידַארט עכעל

 ,גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ תועּפשה יד טינ .ןעמכילע-םולש ןוא ןצרּפ

 ןשידיי ןופ טייקשירעלטסניקכיוה ןוא טייקסיורג יד ,תורישע יד דָארג רָאנ

 -רַאפ ןוא תורוש סנײטשטַאלג ןיא טגניז ךַארּפש עטדערעג יד .חסונ-דייר

 .סנייא טרעוו'ס ןוא ןטפַאהַאב ןרעוװ ,ץרּפ ןוא עדייז רעד ,עדייב .טפושיכ

 טליפ ןעמ .הרוש וצ הרוש ןופ ,טימעג ןופ קיגנעהּפָא ךיז טייב העּפשה יד
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 זיא סָאד סָאװ ,ןדייב ןופ גוויז ַא ןעמ טליפ טּפיוהרעביא ,גנַאגרעביא םעד

 .שודיח ַא רָאג

 -נע "רפוס םוצ רעװַאלצַארב רעד , עמעָאּפ עסיורג סנײטשטַאלג בקעי

 זגורב ַא ןריפ טינ ןעק שטנעמ רעד .גנוָאיַאיב ןופ גנַאזעג ַא טימ ךיז טקיד

 :רעװַאלצַארב רעד עקַאט טגָאז .ןבעל ןטימ

 טלעוו עזטגורב ַא טָאה יױֵזַא טָא ןוא

 .טלעהעצ ןוא טלַארטשעצ ,טנגרַאמעצ ךיז

 דלַאו ןיא טלעטשעגקעװַא ךיוא ןיוש ךיז בָאה ךיא זַא

 ,טלַאשעצ רפוש ַא יװ ְךיִז טַאה לוק ןיימ ןוא

 ,העש-ןגרַאמ רעד ייב ריד רעווש ךיא ,טלעוו

 ! ָאד טסיב וד ,טלעוו

 ? טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ רעטכיד ַא זדנוא וצ טדער ָאד זַא ,ןקפס ןעק רעוו

 סָאװ ,םעד ךרוד ,טלעוו יד ןשטנעמ םעד ןרעקמוא ליוװ רעטכיד רעד

 ןדנַאנַארעדיװ ןופ ןבעל ןייז ,טלעוו עטסקינייװעניא ןייז ןשטנעב ליוװ רע

 .ןבעל ןופ "דסח:-ףָארטש , םעד ןעמעננָא ןוא

' 

 ודנוא טנרעל ."רפוס םוצ רעװַאלצַארכ רעד, עמעַאּפ רעד ןיא

 רעד ןָא .הילע וצ הדירי ןופ זיא קידצ ןופ געוו רעד זַא ,ןײטשטַאלג בקעי

 םייב זיא סָאװ רָאנ .ןגייטש ןייק ַאטינ לָאמ וצ זיא טײקנלַאפעג ןופ הגרדמ

 -צַארב רעד, גנַאזעג םעד ןיא ? הילע זיא סָאװ ןוא הדירי רעװַאלצַארב

 :גָאזנַא םעד בייהנָא עמַאס ןופ רימ ןרעה "הדירי ןופ טכַאנ ַא ןיא רעװַאל

 סָארדרַאפ ףיוא ךימ טסערפ'ס

 ,תוא ןעמוטש ןיא טביילגעג בַאה'כ לייוו

 ,גנַאלק טימ טרָאװ ןעוועג ףרצמ בָאה'כ

 ...גנַאזעג זיא'ס זַא ,טניימעג ןוא

 ,סינ עקידייל ןענייז רעטרעוו עניימ לייוו ןוא

 .סילשרַאפ ןוא ליומ ןיימ ךיא סענ
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 סע ּוװ ,עירעס רעד ןופ דיל ןטשרע ןופ ךָאנ ויטַאמ רעד זיא סָאד

 ןופ ןבעל עלידעבעל סָאד תיא ןעמוטש םוצ טלעטשעגנגעקטנַא טרעוו

 ? ךרומ רעװַאלצַארב רעד זיא סָאװ ןגעק .ןשטנעמ

 .שינעלמירד ַא ףיורַא סדא-ןב םעד ףיוא ןַא ןפרַאװ רימ ;
 ןטנוא דרע יד םיא טזייוו ןעמ
 .שינעלמיה קיטכרַאפ ַא ןביוא טעה ןוא
 ...ןַארַאפ סעּפע ךיוא ךָאד זיא ןשיווצ ןיא רעבַא

 ןעָאיַאב וצ גנַאזעג ַא זיא ןלייט ףניפ ןופ גנַאזעג עטשרע עצנַאג סָאד

 .ןבעל סָאד

 רעטייל יד ןגײלקעװַא טנייה רימַאל

 ..ןעוועלמיה טינ רימַאל ןוא |

 ךס ַא זיא ןעוועלמיה טינ ןוא ןבעל .ןענתנ וצ רעװַאלצַארב רעד טגָאז

 ןרַאפ .קידצ ןרַאפ וליפַא ,הגרדמ ערערעװש ַא יאדווא ןוא ערעכעה ַא

 ַא ןַארַאפ זיא קידצ ןרַאפ ,הרשע-הנומש ַא ןַארַאפ זיא ןדיי ןעמורפ םתס

 -ןיליפת ַא דיי רעמורפ ַא טגָאמרַאפ ױזַא :ןעמוטש גָאט ןצנַאג ַא ןופ הליפת

 ןעוועטנורגרעד ןוא טלעװ יד ןייז ןקתמ ליוװ סָאװ ,ןענמחנ 'ר רַאפ ,קַאז

 .ילַאז-רעיורט, ַא ךיוא ןַארַאפ זיא ,"ךיא , ןייז ןופ ןשינעפיט יד וצ ךיז

 ...רימַָאל

 רַאג רעדָא ,קיטסניד ַא ןבעגּפַא...

 ךַאװטימ ןטסַארּפ ַא

 ,שטנעמ ןופ רעגנוה ןרָאֿפ

 ,ןענווַאד טשינ ןוא

 ,ןעמוטש גַאט ןצנַאג ַא רַאנ

 ,ןמוזמ ןשטנעב רעטעּפש ןוא

 שיט ןטמעשרַאפ ַא ייב

 .שטנעמ רעקירעגנוה רעד ,רע ,וד ,ךיא

 ,"םדא-ןב ןטשטַאּפרַאפ ,, ןופ עדווירק יד ןָא ךיז טמענ רעטכיד רעד

 .רעגנוה ןופ טמעשרַאפ טרעוװ סָאװ
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 ..ריד סורַא ךיז טוט סָאוװ עז

 .קַאזרעיורט סעד ןַא וט ,תילט סעד סיוא וט

 ,תוגויסנ ןגעוו ןשינעלייצרעד ןענייז רעװַאלצַארב םענופ ןעגנַאזעג יד

 ביײיהנָא ןיא זיא קידצ רעד .ךרוד טייג קידצ רעד סָאװ ,ןסיזירק-המשנ

 ,ןגָאו וצ חוכ םעד טגָאמרַאפ רע רָאנ ,ןשטנעמ ערעדנַא ןופ שרעדנַא טינ

 ףיוא ןעגנערב וצ סָאד ארומ ַא שממ זיא'ס, סָאװ ,ןכַאז ןגָאז ןעק רע

 ,"ןּפיל יד

 ִא

 ומכ ַא ןופ זיא עמעַאּפ רעסיורג רעד ןופ רענַאשז רעשירַארעטיל רעד

 רעדָא עזָארּפ ןיא ןייז ןעק רע) ןַאמָאר-ערוטנַאװַא ןַא רעדָא ןַאמָאר-געוו

 ןָאד -- ,דלעהיןבענ ןוא דלעה ַא ןַארַאפ זיא ךעלנייוועג ;(גנוטכיד ןיא

 ןוא ישילשה ןימינב ,ןסעטנַאװרעס יב ַָאשטנַאּפ ָאשטנַאס ןוא טָאכיק

 .ןקַאבלוק השמ ייב --- ערעב ןוא עינוב ,ןעלעדנעמ ייב ענעדיי יד לרעדנעס

 רעטייוו ,ןּפיט ייוצ ןופ גנולעטשנגעק יד רָאנ ןעמונעג רעבָא טרעוו'ס

 .טינרָאג

 -ייועניא ןייר ןענייז (תוילע ןוא תודירי) סערוטנַאװַא סקידצ םעד

 רעד .רָאפ ךס ַא טמוק ךָאד ןוא רָאפ טינרָאג ךות ןיא טמוק סע ,עטסקינ

 זיא רע ;דלעה ןופ ןרעוװו ןריובעגיינ סָאד ,עיצַארוגיפסנַארט זיא דוס

 ,ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס טינ ,רעטײלגַאב ןייז ךעלנייוועג טינ ,םעד ףיוא טיירג

 -יירשרַאפ רעד רָאנ זיא ןתנ .רפוס רעד ןתנ טינ ,ענעדיי יד לרעדנעס טינ

 סָאװ ,םדא-ןב רעד זיא ןײלַא רע ,רעגָאז רעד טינ ,רעגַָאזכָאנ רעד ,רעב

 -עגנייא יד -- "שינעלמירד , יד ןָאטעגּפָא טינ ךָאנ ךיז טָאה םיא ןופ

 ןופ טרעטייורעד טעה:-טעה רעבָא זיא סָאװ ,טלעװ עטסעפ ,עטלעטש

 רעד טייג גנַאזעג ןטשרע ןופ ףוס םייב ןעוו זיא רעבירעד .תישארב

 ןופ רצי ןפיוא הריש ַא טגניז ןוא זַאטסקע ןיא ןײרַא רעװַאלצַארב

 .טינ סע טייטשרַאפ רע .ןגיוא יד ןענתנ ייב ךעבענ ךיז ןּפעלק ,סטכעלש

 ארומ ַא שממ זיא'ס ,ןיימכ , :ןבױהעגנָא ױזַא ךָאד טָאה ןײלַא יבר רעד

 ,ריד ביג ךיא .טכַאנ ייב טעּפש זיא'ס .ןּפיל יד ףיוא ןעגנערב וצ סָאד
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 ענייז טינ טייטשרַאפ רע ."ןּפָאכ וצ טינ רעיוא ןטימ ,דייר עניימ ,ןתנ

 טסיב ,רעװַאלצַארב רעד טגַאז ,ןתנ .דייר עקידתובהלתה עטילגעגנָא

 ...ןגיוא יד ריד ךיז ןּפעלק'ס ,דימ ךעבענ

 ,ןײלַא תונויער עניימ טימ רעביא טינ ךימָאל ---

 ,ביילברַאֿפ .רימ טימ ךַאװ

 ,ןתנ

 .ביילברַאֿפ

 ,ןרעװ טרעהרעד יז ןזומ ,טפַאה ַא ןבָאה ןלָאז ןויער ןוא טרָאװ ידכ

 ַא ןבָאה זומ טָאכיק ןָאד .ןעמונעגפיוא ןרעו שפנ ןייא ןופ ךָאנ שטָאכ

 יד זיא'ס .רפוס ןתנ ןבָאה זומ רעװַאלצַארב רעד ןוא ָאשטנַאּפ ַאשטנַאס

 רעד ,גָאלַאאד ַא ןרעוװ לָאז גָאלַאנַאמ ןופ זַא ןשטנעמ ןופ טפַאשקנעב

 העיסנ עקידתוינחור ַאזַא ידכ .ןטנעַאנ ַא ןופ ןרעוװו טרעהרעד לָאז "ךיא,

 וצ ןעמוקנַא רעטכיד רעד ןזומ ,תוימשג ןשיטַאמַארד גונעג ןעניפעג לָאז

 ,גָאלַאנַאמ רעקַיורמוא רעד (א :תואצמה עשירעלטסניק ,עשירָאטער ךס ַא

 -עג גנערטש (ב ;טלעװ-המשנ סרעװַאלצַארב םעד ןופ סױרַא טדער סָאװ

 ;ןעמַארגיּפע עשינַָאריא (ג ;תוליפת -- ןלַאװרעטניא עשיריל עטמערופ

 -טנחַאב עכעלמיטסקלַאפ (ה ;ןעגנולעטשנגעק עקסעטָארג ,עקידאמזוג (ד

 -ַארט רעשירעטכיד ַא ףיוא ךיז ןרַאּפשנַא סָאד (ו ;ןטײקטסָארּפ ןוא ןטייק

 ןקיטנייה ןטימ ןשירָאטסיה ןופ גנוקריוונגעק ןעגנערבפיונוצ (ז ;עיציד

 .ןטנעַאנ ןוא

 ףיוא ןענמחנ 'ר ייב רָאפ טמוק ןבעל סָאד ןעגניזַאב ןוא ןעָאיַאב סָאד

 םעד ןדיימסיוא טינ (ב ,ןשטנעמ ןופ עבט יד ןעַאיַאב (א :םיחטש עכעלטע

 -סיוא רעסיורג וצ ןיא ,טײקנײלַא ןיא ןבעל טינ (ג ,לרוג ןשידיי ןופ רזג

 .םיבר םענופ ,ללכ ןופ טדײשעגּפָא ןבעל טינ (ד ;טייקטלדייאעג

 טרעדליש ןײטשטַאלג בקעי יװ רעװַאלצַארב ןטיול זיא גנוָאיַאב יד

 רָאג ןייז ןעק גנונעקיילרַאפ ןיא !גנונעקיילרַאפ יו רערעווש ךס ַא ,םיא

 ןמחנ 'ר .תודירי ײלרעלַא ךרוד רָאנ הילע ןייז ןעק ןעָאיַאב ןיא ,הילע

 -ייא ןייז טימ ןוא עבט רעד טימ ןשטנעמ ןופ זגורב םעד ןגעק דרומ זיא

 ךָאנ זיא סָאװ ,טלעוו ַא וצ ,תישארב םוצ גנַאזעג ַא זיא סע .עבט רענעג
 םדא-ןב םעד ,ןשטנעמ םעד ףיוא ןוא טרעווילגרַאפ ,טלַא ןרָאװעג טינ
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 רעװַאלצַארב רעד .שינעלמירד ןייק ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא טינ ךָאנ זיא

 : טעז רע ןוא דלַאװ ןיא ןריצַאּפש לָאמ ןייא טייג רע יו טלייצרעד

 םורק רעד ןיא ףיוא טייג ןגרָאמירפ רעד יו
 .םוטש -- ךעלזטגורב זיא .הריצי עצנַאג יד ןוא

 .שינעשימעצ ַא רָאפ טמוק קידצ םייב ,םיא ייב ךיוא ןוא

 טרעטנַאלּפרַאפ טרעוו ,טכַארט ךיא סָאװ ,ץלַא ןוא --

 ,טגייווצרַאֿפ ןוא

 ,טגייוושרַאֿפ ןוא טליטשרַאפ טרעוװ ,גָאז ךיא סָאװ ,צלַא ןוא

 סעציילפ יד ףיוא סיפ יד ,טשרעביל ,עשז ּפַאכ

 .ֿפֵא ךיִז גַארט ןוא

 .זגורב זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,סע גיוט סָאװ ,ןמחנ

 טגָאז ,ןעיײרפַאב קידצ רעד ךיז זומ שינעלמירד רעד ןופ רָאנ טינ

 ןופ ןוא .טייקטלדייאעגסיוא רעסיורג וצ רעד ןופ ךיוא רָאנ ,רעטכיד רעד

 .דסח ולוכ ןופ רעסינעג רעד זיא רע סָאװ םעד

 ןטסלדייא ןיא !טייקכעלקריװ רעד וצ ןבָארגרעד ךיז זומ שטנעמ רעד

 ענייז ךיוא ןוא םיקו-יח רעטסָארּפ רעד ןַארַאפ זיא ןטסקידתוינחור ןוא

 ןטסָארּפ עמַאס ןיא ךיוא ,טרעקרַאפ .ןרעװו טרעהרעד ןלָאז ןרערט ערעטיול

 ןעמעשרַאפ טינ םיא רָאט ןעמ סָאװ ,שדוק-תבש ןַארַאפ זיא םיקו-יח

 וצ ךופיהל .טלײטעגּפָא ױזַא טינ רָאג ןענייז טײקטסַארּפ ןוא טייקלדייא

 סעצרּפ ןופ ןעקנעדעג רימ סָאװ ,"ןדיי עקידבוט-םוי-תבש יד, הרוש רעד

 ,עמעָאּפ סנײטשטַאלג בקעי ןיא רעװַאלצַארב רעד טגניז "טייק רענעדלָאג
 .ןכַאװרעדניא םוצ הריש

 ,טײקידעכַאװ רעד ןופ רעדניק עלַא ןענייז רימ

 .סעטַאל עקילײה ןענייז םיתבש יד

 ,סכַאװטימ יד ןָא ןסעגרַאֿפ טינ רימָאל

 .סעטַאט עטעוװערַאהרַאֿפ ערעזדנוא ןָא



 : םינונחת ןופ טעבעג ַא ןיא רעבירַא טייג ןגָאז הריש סָאד

 ,ריד וצ ְךיִז בייהרעד'כ רעמ סָאװ

 ,ריד וצ ְךיִז ביולגרעד'כ רעמ סָאװ

 ,רעב ַא יו ריד וצ רעטעלק ךיא רעמ סָאװ

 ,רעווש ןוא געוו רעד טרעוו רעגנעל צלַא

 ,בייל ןיימ קינײפעצ ךיא רעמ סָאװ

 ,רעדילג עניימ עכַאפעצ ךיא רעמ סָאװ

 .רעדירב עניימ ןופ ךיא רעוו רעטרעטייוורעד צלַא

 -ערוּפ ןוא ןדייל עשידיי ןייק ןרעוװו ןטימרַאפ טינ ןרָאט קידצ םענופ

 תונכס יד ףרַאד רע ,לארשי קלָאפ םעד ןופ לרוג םעד ןלייט זומ רע .ןתוינ

 ןייז טימ ייס ןשטנעמ םעד ןענױלַאב טוט טָאג .ןייז םעוט רעִירפ ןופ ךָאנ

 ,ףָארטש ןייז טימ ייס ,דסח

 : רעװַאלצַארב רעד דיז טעב

 ןעז וצ חוכ רימ ביג ,טָאג רעסיורג

 ,ןדיי ףיוא ןעמוק ןלעוו סָאװ ,תורצ עלַא

 ןרעו ןכָארבעצ עלעברעש ַא יװ לָאז צרַאה ןיימ ידכ

 .ךעלקיטש-קיטש ףיוא

 ,ףתתשמ ַא ןייז לֵאֹז ךיא ידכ

 ,ןדיימרַאפ טינרָאג ךימ לַאז'ס זַא

 .ןדייל ,ןדייל צלַא רַאפ לָאז'כ זַא

 ,ןעניוש ךימ וטסלַאז סָאװ רַאפ

 ?;ןרעשַאב טינ ךימ וטסלַאז סָאװ רַאפ

 ,ןגָאלש טינ ךימ וטסלַאז סָאװ רַאֿפ

 ןעניולַאב ךעלסיב וצ צֹלַא טימ
 ,דסח:-ףָארטש ןכעלדנעמוא ןייד ןופ
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 ;רעלכײּפש-ףַארטש ןסיורג ןייד ןופ

 לרעטצנעפ א ןענעפע טינ וטסלַאז סָאװ רַאפ

 וקלח ןיימ ןבעגּפַא רימ ןוא

 .אבה-םלוע ןיימ ןופ קיטש ַא ןייַז סָאד לַאז

 ,סעציילפ עניימ ףיוא ףיורַא גייל ַא ביג

 ,תחאו תחא

 .תחנ סעד ןבָאה ליוו'כ

 רעשיטַאמַארד-שיריל רעד ןיא ךיז ןעלקיװטנַא הדירי ןופ ןוויטָאמ יד

 -ַאב סָאװ ,סהמיא ײלרעלַא יו ייז ןליפרעד רימ ;שירַאטנעמגַארפ עמעַאּפ

 ןופ ,ןרעק םענעגייא ןופ ןכוז סָאד .טכירעגמוא רעװַאלצַארב םעד ןלַאפ

 ,םעד טימ ןעמוק סָאװ ,םירוסי יד ,ןעניפעג ןענעק טינ ןוא ךיא םענעגייא

 .המיא ןייא זיא סָאד -- טריפ סע רעכלעוו וצ גנורעדנוזּפָא יד ,טײקנײלַא יד

 תילכת ןכוז ןדיי טנזיוט

 .ןײלַא ךיז --- ךיא ןוא

 .הוודח טניימ ןדיי טנזיוט

 .ןייוועג טניימ --- ךיא ןוא

 ןגעוו רעװַאלצַארב רעד טגָאז ,ןינמ ןטסקידנעמַאזוצ םעד ןיא םערָאװ

 ."קיכיא , טהקבדרַאפ ךיא ןיב ,ךיז

 שפנ רעכעלשטנעמ רעד ןעוו ,תושמשה:ןיב ןקיטסייג ןופ גנומיטש יד

 ןופ טינ ןוא הבשחמ ןופ טינ טשרעהַאב טרעװ רע ןעוו ,ןסירעצ טרעוו

 -- ,גנובעלרעביא עטסקילורג יד טָא ,טײקנדײשטנַאמוא יד -- טפַאשנדייל

 .המיא עטייווצ ַא זיא

 ,טפאה ןייק טינ טָאה'ס רַאנ ,ןגָאז סעּפע ליוו'כ

 ,טמוטשרַאפ זיא טעבעג ןיימ רָאנ ,ןטעב ליוו'כ

 ,טמורקרַאפ זיא געוו ןיימ רָאנ ,ךיז ןופ ןפיול ליוו'כ

 .טפַאש ערעדנַא יד סָאװ ,טרעטשעצ טנַאה ןייא

 ,הדירי ןיימ ןופ העש רעד ןיא
 ,עדימ סםירבא עניימ ןצכערק
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 -- הלגע-לעב ַא ןַא ןגָאװ ַַא רעוו'כ

 .הלשממ יד רעביא טמענ ףוג ןיימ

 טרעוו ,טגָאזעג סנייטש'מ ,רימ ןיא טכיל לסיב'ס

 ...טיירדעגנײרַא

 ,ןבעל תיזכ ןופ רעניימ סעטָא רעטקיטשרעד

 .ןבעגרעביא ְךיִז ךייא וצ ךיא לעוװ טנייה

 ִא

 עטפיטרַאפ עמַאס יד ןופ עגייא זיא "רפוס ןייז וצ רעװַאלצַארב רעד,

 ,הבשחמ טימ לופ זיא'ס .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא קרעוו עשיטעָאּפ

 םענרעדָאמ םעד ןופ רעטיצ םעד טימ ןוא המכח רעשידיי רעטלַא טימ

 ןוא ןח ןשיטעָאּפ ןסיורג טגָאמרַאפ קרעוו סָאד .גָאט וצ טנייה ןשטנעמ

 רַאפ סָאװ ,טקרעמַאב םויה דע ןבַאה קינייװ .טײטַאב ןלעוטקעלעטניא ןפיט

 ןיא טמענרַאפ עמעָאּפ עשיטַאמַארד-שיריל יד טרָא ןלַארטנעצ תמאב ַא

 רעזדנוא רַאפ זיא יז גנוכיירגרעד ַא רַאפ סָאװ ןוא ןפַאש סנײטשטַאלג בקעי

 .גָאט וצ טנייה גנוטכיד רעשידיי רעצנַאג
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 --- ווָאקנימ .ב .נ

 (1958---1892) רעקיטירק ןוא רעטכיד רעד

 (גנונַאמרעד ַא)

 -עטיל עקיטכיוװ לָאצ ַא טנַאקַאב ןענייז רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא

 ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ -- עטסקיטכיו יד רשפא -- ,רעקיטירק-רוטַאר

 רעדנעלגנע .רעד ןעוועג ןענייז עכלעזַא .ןטעָאּפ יו געוו ןשירַארעטיל רעייז

 ---1804) וועב טניעס זיוצנַארּפ רעד ןוא ,(1888---1822) דלָאנרַא ויטעמ

 ןענייז ייז .רעטכיד עגנוי עטריטנַאלַאט ץנַאג ןעוועג ןענייז עדייב 9

 טינ ןדייב ייב ןענייז םעד ןופ תוביס יד .קיטירק וצ רעבירַא דלַאב רעבָא

 -דניירפ וצ טינ יד גנוטכיד ןופ ןסױטשעגּפָא טָאה ןוועב טניעס .ענייא ץלַא

 ויטעמ ייב .ןבעגעג םיא טָאה קיטירק עלעיציפָא יד סָאװ ,עמַאנפיוא עכעל

 ילפ רעשיטעַאּפ ןייז זַא ,ליפעג ךעלרעניא ןַא ןעוועג הביס יד זיא דלָאנרַא

 טימ ןָא ךיז רימ ןפערט טייצ רענרעדַאמ רעד ןיא ךיוא .ךיוה וצ טינ זיא

 -רעד ךיז טָאה םש ןטסערג םעד .רעקיטירק-ןטעַאּפ לָאצ רעקידנטײדַאב ַא

 ןזיוַאב טָאה סָאװ ,(1965--1888) טָאילע .ס .ט רעדנעלגנע רעד ןברָאװ

 ,גנוטכיד :רוטַארעטיל רעד ןופ ןטיבעג יירד ףיוא ןעוטפיוא עשירָאטַאװַאנ
 ,קיטירק ןוא עמַארד

 ןבילברַאפ ןענייז רעביירש עשיועּפָאריא עקיטכיו עלַא טעמכ ןופ

 -רַאפ ןוא ןעייסע עשיטירק ,(רעקיצניוװ ןרעדנַא ןַא ןופ ,רעמ םענייא ןופ)

 -ַאט ,דישז יערדנַא ,דלייוו רַאקסָא ,ןיקשוּפ ,שזדירלָאק ןופ :ןעגנונעכייצ

 רעשידיי רעד ןיא .עקליר ןוא ןעלרעוו ,קָאלב רעדנַאסקעלַא ,ןַאמ סָאמ

 קיטירק:-רוטַארעטיל ןופ טיבעג םוצ טרעייטשעגוצ ךס ַא ןבָאה רוטַארעטיל

 רזעילא ,שטיװַאר ךלמ ,קינשטַאבַאט םהרבא ,ןײטשטַאלג בקעי ןטעָאּפ יד

 .ווָאקנימ .ב .נ ןוא גרעבנירג

 -מיטנגייא סעּפע טגָאמרַאפ ,רעטכיד ַא טביירש סע סָאװ ,קיטירק יד

 ןרַאטנעמָאק עשיטירק יד ןיא ןטכָאלפרַאפ ריא טרעהרעד גנולצולּפ .סכעל
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 ןגעוו רעדָא ,ןפַאש ןפוא םענעגייא ןייז ןגעוו רעביירש ַא ןופ תובשחמ יד

 רעטכיד ןופ ןבירשעג טרעוו סָאװ ,קיטירק יד זומ יצ .ללכב ןפַאש ןופ תוהמ

 רעכיוה טימ ןשטנעמ ןופ ןבירשעג טרעװ יז ביוא ,ןיינ ? וויטקעיבוס ןייז

 רעדָא טָאילע .ס .ט ,לשמל יװ ,ץנעטעּפמָאק רעשירעביירש ןוא רוטלוק

 רעטנַאמרעד רעִירפ רעד ןגעװו תמא ןענייז ןכַאז עדייב .דישז ערדנַא

 "ןַאקיסקעל ןיימ  סשטיװַאר ךלמ ;רעטכיד עשידיי עטריטנַאלַאט עּפורג

 -קַא ןקידעבעל ןוא עיצַאמרַאפניא רעקיטנַאהטשרע ןופ רצוא ןַא שממ זיא

 עלַאיצַאס יד ןגעו ןטעברַא סווָאקנימ .ב .נ .ןסיוו ןשירַארעטיל ןלעוט

 עשירָאטסיה-רוטַארעטיל עדילַאס ןענייז (דנַאב ןטשרע ןיא רקיעב) רעטכיד

 -נעמוקָאד טוג ןוא טעברַאַאב טוג ,הגרדמ רעטשרע רעד ןופ ןעגנושרַאפ

 קיטירק:-רוטַָארעטיל רעשידיי רעד וצ רעייטשוצ סנײטשטַאלג בקעי .טריט

 ןייז ןופ ּפָא טינרָאג טימ טייטש "ןעמונעג ךות ןיא , קרעװ עירעס ןייז ןיא

 שירעפעש ןוא לעניגירַא ױזַא טקנוּפ זיא רע .ןעגנופַאש עשיטעַאּפ רצוא

 ,גנוטכיד ןיא יו ,קיטירק ןיא

 וצ רעטכיד ַא רַאפ ןטָאברַאפ רוסא זיא'ס זַא ,רָאלק רעבירעד זיא'ס

 -טנַא רָאנ ךיז ןעק טנַאלַאט ןייז .גנושרַאפ-רוטַארעטיל טימ ךיז ןעמענרַאפ

 ערעדנַא ןופ ןעגנופַאש יד ןיא ךיז ןפיטרַאפ ךרוד ןסקַאװ ןוא ןעלקיוו

 ַא יב טמענ ןפַאש ןופ טיבעג ןייא זַא ,רעבָא טפערט ךַאד .רעביירש

 לָאמ ַא ןוא וויטַאטילַאװק לָאמ ַא ,ןטייווצ ןרעביא ןרינימָאד רעביירש

 ,ויטַאטיטנַאװק

 ַא ױו ,ערעירַאק עשירעביירש ןייז ןבױהעגנַא טָאה ווַאקנימ .ב .נ

 רעשירַארעטיל רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא יו ,טעַאּפ רעטריטנַאלַאט

 יינוא ןַא יו טייקיטעט עלענַאיסעּפָארּפ עקידרעטייוו ןייז ."ךיזניא , עּפורג

 טיבעג םעניא ןגױצעגנײרַא רעמ ץלַא רעבָא םיא טָאה ,רערעל-טעטיסרעוו

 ךיז ןבָאה ןטעברַאשרַאפ ענייז .קיטירק-רוטַארעטיל ןופ ןוא גנושרַאפ ןופ

 דָאטעמ ןייז ןוא עיצַאטנעמוקַאד רעטוג סרעדנוזַאב ַא טימ טנכייצעגסיוא

 -סינַאיסערּפמיא ןופ דָאטעמ ןטימ ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ןצנַאג ןיא ךיז זיא

 עשידי סקעז, נ"א גנושרָאפ עכעלטנירג סווַאקנימ .קיטירק רעשיט

 ןוא רעכעלזַאלרַאפ ,רעטסנרע ןופ רעטסומ ַא זיא ,(1954) "רעקיטירק

 -רענַא יד ןרעדנּוװַאב וצ שממ זיא סע .טעברַא רעשיטירק רעשירעפעש

 -רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעייגרָאפ יד סױרַא טזייוו רע סָאװ ,גנונעק

 ןתמא רעד ןיא סָאװ ,יקצינוװַאר .ח .י ,רענרעל .י ,םיוברעדעצ ,א ,קיטירק
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 סווָאקנימ .רענעכיײצרַאפ-עיפַארגַאילביב יו ןטכַארטַאב ייז ןעמ ףרַאד רשפא

 -קַארּפ זיולב וליפַא רעדָא ,ןשירעפעש ןדעי רַאפ ץרא-ךרד רעטולָאסבַא

 סיוא םיא טנכייצ רוטַארעטיל רעשידיי רעגנוי רעזדנוא רַאפ וטפיוא ןשיט

 עשיטירק עטלייארעביא וצ ןופ םיא טיהרַאפ ןוא רעשרָאפ ןטסנרע ןַא יו

 עלַא טימ םיכסמ ןייז טינ גָאט ןקיטנייה םייב ןזומ רימ .ןעגנוגָאזסױרַא

 ןעמונעגכרוד רעבָא ןרעוו רימ ,גנוצַאשּפָא סרעקיטירק םענופ ןלַאטעד

 הדמתה לפיוו ןליפרעד רימ ןעוו ,םיא יבגל גנורערַאפ רַאפ ליפעג ַא טימ

 סע טסנרע רעשירעשרָאפ לפיוו ,רענייז טעברַא רעדעי ןיא טקעטש סע

 ןייז וצ רעגַאב סרעקיטירק םעד זיא סע ףיט יװ ןוא ,ייז ןיא טקעטש
 .שירָאטנעמגַארפ טינ ןוא קיּפעשסױא

 (1958 ,ץרעמ ןט19 םעד) ווָאקנימ .ב .נ ןופ טוט רעקידמעצולּפ רעד
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ רעװנַא רעסיורג ַא ןעוועג רעבירעד זיא

 יד ןופ ןזיירק עשימעדָאקַא יד ןיא גנוטײרּפשרַאפ ריא רַאפ טּפיוהרעביא

 ןופ טױט רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא גנולצולּפ .ןטַאטש עטקינייארַאפ

 -עגקעװַא רוטַארעטיל רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ טָאה ווָאקנימ .ב .נ
 רעזדנוא ןיא חוכ ןקיטכיוו ַא ,רעקיטירק ןוא רעטכיד ןקיטרַאנגיײא ןַא ןעמונ
 .החּפשמ רעשירַארעטיל

 -סיוא ןופ גנַאג ןטימ עמַאס ןיא ןעוועג ווָאקנימ זיא רעטכיד ַא יו

 ַא ךָאנ רע טָאה ףוס לכ ףוס ,"ךיא,, ןשיטעָאּפ םענעגייא ןייז ןטלַאטשעג

 -ירק ַא יװ .גנורָאלקסױא עשירעלטסניק ןוא ור ןענופעג ןשינעלגנַאר ךס

 עכלעזַא ןיא ץנעטעּפמָאק עכיוה טכיירגרעד רע טָאה רעשרָאפ ןוא רעקיט

 עשידיי סקעז , ,(1937) 'ןטעָאּפ עשיסַאלק עשידיי, יו קרעװ עקיטנורג

 רעד ןופ ןרענָאיּפ, ןוא (1952) !ןלעמַאה לקילג, (1954) "רעקיטירק
 ,(1956 ,רעדנעב יירד) "עקירעמַא ןיא עיזעַאּפ רעשידיי

 ןסערעטניא עשירעשרָאפ-שירַארעטיל סווָאקנימ ןופ םענמורַא רעד

 םהרבא ,ץרּפ .ל .י ,גורפ ןועמש .רעקיטרַאנדיײשרַאפ ַא רעייז ןעוועג זיא

 רע עכלעוו ןגעוו "רעטכיד עשיסַאלק , יד ןעוועג ןענייז שַאוהי ,ןעזייר

 סָאד טריסערעטניא ךיוא טָאה םיא רעבָא .1927 רָאי ןיא ןבירשעג טָאה
 ,לימַאה ןופ לקילג ןופ "ןענהשעמ,

 ןענרעלוצסיוא ךיז ןבעגעגקעװַא עינַאװערַאה ךס ַא טָאה ווָאקנימ

 ,רעקיטירק ַא יװ ,ןענעק לָאז רע ידכ ,שידיײ-טלַא ןייטשרַאפ ןוא ןענעייל
 ,רוחב הילא ."ךוב-אבב , ןייז ןוא רוחב והילא ןגעוו גנושרָאפ ַא ןביירש
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 ,קיטַאמַארג רעשַיערבעה רעד ןופ רענעק רעד ,דנובַאגַאװ ,ןַאמליּפש רעד

 עסיורג ןוא ָאברעטיװ עד ָאישזדידע לַאנידרַאק םענופ דניירפ רעטנעָאנ

 -ןיארַאפ סרעדנוזַאב םיא טָאה טרעדנוהרַאי ןט16 ןיא טלַאטשעג"רעטכיד
 שודיח-טרָאװ ןיא ,טרָאװ ןיא טייקטבילרַאפ רעסיורג ןייז בילוצ ,טריגירט

 ,תמא-טרָאװ ןוא

 : טביירש ווָאקנימ .ב .נ

 ,קרעוו ענייז ןופ טרעװ םעד טסּוװעג יונעג טָאה ,רוחב והילא ,רע,,-

 עקַאט טָאה רע רָאנ ,טעָאּפ ַא רַאפ טכַארטַאב ךיז רע טָאה רָאנ טינ

 עטַאטיצ יד ןעגנערב וצ יאדכ זיא סע .טעָאּפ ַא ןופ טימעג סָאד טַאהעג

 ןוא גָאלַאליּפ רעקירָאי-73 רעד ּוװ ,"יבשת , ןייז ןיא טרָאװסולש םענופ

 ."טימעג-לעז ןשירעטכיד ןייז סיוא טקירד טעַאּפ

 שטָאכ ,ןטייווצ םוצ רעטכיד ןייא ןופ עביל עסיורג יד שוחב ןליפ רימ

 םעניא רוחב והילא טגָאז סָאװ ןוא .רָאי טרעדנוה ריפ ּפָא ייז טלַײט סע

 -נעמוקרעבירַא ? רעקיטירק-טעָאּפ םעד ױזַא טרעבױצַאב סָאװ ,"יבשת ,

 ןוא ,טרעטיצרַאפ ןענַאטשעג ךיא ןיב הנזיא ןייק געוו ןפיוא גרעב יד קיד

 ןבירשעגפיוא ייז בָאה ןוא רעטרעװ ןגעוו טכַארטעג ךיא בַאה ןעקנַאדעג

 םעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא רָאנ יװ ןוא ,ץרַאה ןיימ ןופ לװָאט ןפיוא
 -עזייר םעד טנפעעג ךיא בָאה ,ךַאילש ןבעל (זױה-רָאפנײרַא) קירעברַאה

 רימ טָאה רעקיטכעמלַא רעד סָאװ ,רעטרעו טנכייצרַאפ בָאה ןוא קַאז

 .ןצרַאה ןיא טגײלעגנײרַא

 סָאד -- גנויינַאב ,טנעמירעפסקע-טרַאװ ,טרָאװ ןיא טייקטבילרַאֿפ

 יד ןיא סעּפורג עשירַארעטיל עדייב ןופ וטפיוא רעסיורג רעד ןעוועג זיא
 יד ייב רָאנ ."עגנוי, יד ןה ,"ןטסיכיזניא , יד ןה ,ןטַאטש עטקינייארַאפ

 בקעי ,ווָאקנימ .ב .נ ןפַאשעג ןבָאה סע עכלעוו ,עּפורג יד ,"ןטסיכיזניא

 סָאד ןעמוקעגוצ וצרעד זיא טיװקלַא .ב ןוא סעלעיעליץנַאלג .א ,ןײטשטַאלג

 יד -- טייצ רעד טימ סעומשרעביא רעד ,םורַא ןלַאיצַאס םוצ תוירחא

 -ַאטסיה ךיוא ןוא ןלעודיווידניא ןייז טימ ןשטנעמ םענופ עיצַאטנַארפנַאק

 ,לרוג ןוויטקעלָאק ןטרעשַאב-שיר
 ַא רָאנ טינ רעטכיד עּפורג רעד ייב רימ ןקרעמ ןרָאי ןופ ףיול ןיא

 -ירעפעש רעדעי טקוק "ךיז ןיא , .ךיז וצ ךיוא רַאנ ,ךיז ןיא גנַאג ןסיוועג

 ןעוו ,םוא ךיז רע טרעק "ךיז וצ,, רעבָא ,דיחי ַא יו ןיירַא רעלטסניק רעש
 -דַארט ,תורוד םיא וצ ןדייר ןעמענ גנופַאש רעשירַארעטיל ןרָאי ךַָאנ
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 .רעביא םעד טליפרעד רע ןוא ,סמערופ עטלַא ,ןטפַאשקנעב עטלַא ,סעיצ

 .חוכ ןשידיחי םענעגייא ןייז אלימב ןוא ,ןטייצ ןוא תורוד ןופ סעומש

 -רוטַארעטיל ענייז טּפיוהרעביא ,ווָאקנימ .ב .נ ןופ גנופַאש עצנַאג יד

 ערָאלק .טײקטלצרָאװרַאפ רעשידיי וצ געוו רעד ןענייז ,ןטעברַא עשיטירק

 ןוא רעטלוב ךָאנ ,1927 רַאי ןיא ןיוש רימ ןעניפעג םעד ףיוא ןעגנוזייװנַא

 ,ןטַאטיצ ייווצ סנטסקיצניוװו םוצ ןענעייל וצ יאדכ זיא'ס .1946 ןיא רענעפַא

 טעברַא ןַא ןופ ןטייווצ ַא ןוא ןטעַאּפ עשיסַאלק יד ןגעוו ךוב םענופ ענייא

 : "ןבעל ןוא קנַאדעג , לַאנרושז םעניא .טקורדעגֿפָא

 ןכיוה ןכעלגעמ ןדעי וצ רעקידנבערטש רעד ,ווָאקנימ טביירש ,ץרּפ

 ירבע ,טלעפ שידיי ,טלעפ עּפָארײא טינ זַא ,ןעזנייא טזומעג טָאה ,בצמ

 ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,עּפָארײא וצ ךיז קידנסייר ןוא ;טלעפ

 ;ירבע סלַא ןעניד לָאז סָאװ ,שידיי ןשיטעָאּפ ַא ,שידיי ןעגנערבניירַא

 ןייז .טייקכעלקריוו רעד רעטניה סעיסנעמיד ענעגרָאברַאפ יד רַאפ רעטרעוו

 ."לביב רעד ןופ לּפמעטש םעד רַאפרעד טגָארט שידיי רעטרעכיײרַאב

 -ןעירָא עיינ סווָאקנימ .ב .נ סױרַא טמוק רערַאלק ןוא רענעפָא ךָאנ

 רעד ןיא ןויטָאמ-טייקשידיי; ג"א טעברַא רעניילק רָאג ַא ןיא עיצַאט

 ,(1946 טסוגױא -- ילוי ,ןבעל ןוא קנַאדעג,) "רוטַארעטיל רעשידיי

 : טביירש ווָאקנימ .ב .נ

 ןוא ןשינעכוז-טייקשידיי -- ןשינעכוז ןופ תודע טציא ןענייז רימ,

 רעד ןופ ןבעל סָאד טרענעג ןבָאה סָאװ ,ןלַאװק ענעי ךָאנ ןעקנעב רימ

 עקיזָאד יד ןכוז ןוא ןעקנעב רימ .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא הפוקת-רסומ

 טינ סייוו ךיא .םילוגלג ךס ַא ןופ ןטקודָארּפ ןענייז רימ רעבָא ,ןלַאנַאק

 ןלעוװ רימ יצ טינ סייוו ךיא .ןכוז רימ סָאװ ,סָאד ןעניפעג ןלעװ רימ יו

 יז ןלעוו רימ זַא --- ךיא ליפ -- ַאי וליפַא ביוא ןוא .ןעניפעג ללכב סע

 -סָאמטַא עקידרעִירפ יד ןיא ןוא סמערופ עקידרעיירפ יד ןיא ןעניפעג טינ

 עסיורג ןוא ,ןטפַאשקנעב עסיורג זדנוא רַאפ ייז ןענייז לייוורעד .סערעפ

 ןוא ןשירפּפָא ןענעק סָאװ ,ןלַאװק ןענייז רוטַארעטיל רעד ןיא ןטפַאשקנעב

 ןוא טכוז סָאװ ,"גנורעי, ןופ טדער ווָאקנימ .ב .נ ."תחנ םעיינ ןעגנערב

 .טייקשידיי וצ טריפ

 רעטס20 רעד טָאה ןשטנעמ עשירעפעש ןוא עקידנעקנעד ךס ַא רַאפ יו ;

 טייקידרעפָאה טימ ןבייהוצנָא ןעוועג םרוג ןווָאקנימ רַאפ ךיוא טרעדנוהרָאי
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 ןיא , ןקוקנײרַא ןתמא םוצ טריפעג טָאה געוו רעד ןוא סעיצַארַאלקעד ןוא
 ,טעיצַאטידעמ וצ ,"ךיז

 ,סיוא ךיז טכוד ,גנושרָאפ ןייז ןיא טגָאזעג טָאה ווָאקנימ סָאװ סָאד

 טנעקעג זדנוא טָאה רע סָאװ ,סָאד יו ,רעמ וויטַאטיטנַאװק לָאמ טּפָא זיא

 רעגנַאל-ןרָאי ןופ טַאטלוזער רעד זיא גנושרָאפ יד .דיל ןיא ןעיורטרַאפ

 -פיוא ןופ ךרד ןשיריּפמע ןַא ןופ ןוא ןײזטסּוװַאב ןרָאלק ַא ןופ ,הדמתה

 טייקנעגנּוװצַאב רעד טימ סױרַא טדער גנוטכיד יד .טייקכעלקריוו יד ןעמענ

 -סיב .ןשטנעמ ןיא קינייװעניא ןשינעלגנַאר יד ןופ ,ןייזטסּוװַאבמוא ןופ

 רעטכיד םייב טקינייארַאפ ןייזטסּוװַאבמוא ןוא ןויער ךיז טָאה זייווכעל

 ןופ סױרַא ןליפ רימ סָאװ ,טייקוויטסעגוס רערָאלקמוא-רערָאלק רענעי ןיא

 ןרעהעג רעדיל ןימ םעד וצ ."טילב ןרעטש ַא, :ךוב-רעדיל ןטצעל ןייז

 ."טכַאנ רעפיט רעד ןיא , ןוא "ןביוט ייווצ ;

 רעד ,טייצ רעד ןופ םזיגַארט ןלופ םעד רעטכיד רעד טליפ 1952 ןיא

 -נוא רַאפ העש עקידלרוג יד טגָאלש סע .טייצ רעקידהמיא רעקידתונכס

 .טענַאלּפ ןשילַאכנַאלעמ רעזדנוא ףיוא ללכב ןשטנעמ ןרַאפ ןוא קלָאפ רעזד

 : טגערפ רעטכיד רעד

 .גָאט רעד זיא ןברַאטשעג ? ייברַאֿפ צלַא זיא

 ,ךיילגוצ טפָאלש ןוא טכַאװ טייקליטש עדליוו עכיוה ַא

 ,טניקעצ ןוא טקידלושרַאֿפ טייגרַאֿפ טלעוװ ַא

 .ךייט-העיקש ןפיוא ןקירעברַאה עלַא ןברַאטש ןטנוא ןוא

 -לושרַאפ ,העיקש :ןענייז ,ןטסקרַאטש םוצ ןדער סָאװ ,רעטרעוו יד

 טימ ןעמַאזוצ ןוא .ייז וצ טינ ןיוש טריפ געוו ןייק סָאװ ,ןקירעברַאה ,טקיד

 יד, :דיל םעניא קורדסיוא ןַא טניפעג סָאװ ,ליפעג רעטיב ַא טמוק םעד

 ."העיסנ עקיטכַאנ

 -- "קנַארק טסיב וד ,קנַארק טסיב וד;

 -- רעדער יד ןעיירש

 ג ןכוסמ הלוח ַא ,ןכוסמ

 ,טקיטעּפשרַאפ ןבָאה רעטער ענייד
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 ףיוא טינ ןעמ טרעה ָאד ןוא
 .ןקוצרַאֿפ תורוד ענייד

 -יטעַאּפ עקידרעטיצ יד טָא טימ ןרעטיצפיוא טינ ןעק ץרַאה סנעמעוו

 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא רעטכיד רעד טכוז סָאװ םערָאװ ,תורוש עש

 -רעטנוא ןַא רַאפ גנוטער ,ןקירעברַאה עטרעטשעצ יד ? טרעדנוהרָאי ןטס0

 | ,טלעוו רעקידנעייג
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 -- לקיב המלש רייד

 (1969--1896) טסירַאומעמ ןוא רעקיטירק רעד

 (ןטנעמגַארֿפ יירד)

 א

 -יל ְךֵס ַא וצ רעייטשוצ ןקיטכיוו ןייז ןבעגעג טָאה לקיב המלש רייד

 -ַאומעמ ,ייסע :רוטַארעטיל רעשידיי רעזדנוא ןיא ןרענַאשז עשירַארעט

 רעד זיא לקיב המלש .עלעװַאנ וליפַא ןוא קיטירק-רוטַארעטיל ,קיטסיר

 וצ ןדייר סָאװ ,רעכיב עצילָאּפ עצנַאג ַא תמאב ,קרעװ ןעצ ןופ רבחמ

 ןגעוו ,תופוקת ןוא ןשינעעשעג ןגעוו ,םירפס ןוא ןשטנעמ ןגעוו זדנוא

 ןופ ןעמענ יד .טייצ רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ עקידלרוג יד ןוא טייקשידיי

 "ןעלכה-ךס ןוא ןלַאטעד , :ןדיישרַאפ ךעלביולגמוא ןענייז רעכיב ענייז

 ןופ רעביירש , ,(1943) "ןדיי טימ טָאטש ַא, ,(1961) "עינעמור , ,(1943)

 ןעַײסע , ,(1948) "ןענװַאד ןדיי, ,(1965 ,1958 ,רעדנעב ייווצ) "רוד ןיימ

 .ערעדנַא ןוא (1948) "רעיורט ןשידיי ןופ

 ַא יו רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג זיא לקיב המלש ר"ד

 רעד ןיא ןיוש ןעוועג זיא סָאד .םענרַאפ ןקידנטײדַאב ןופ רעקיטירק

 זיא "ךיז םורַא ןוא ךיז ןיא , ךוב טשרע ןייז .הפוקת "רעשיסַאלק-ךָאנ ,

 ןענייז ערעדנַא יד .1936 רָאי ןיא טשערַאקוב ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 .ביבא-לת ןיא רעדָא קרָאי-וינ טָאטש-טלעװ רעד ןיא ןענישרעד ןיוש

 ?טלעטשעג ךיז רעקיטירק עיינ יד ןבַאה עבַאגפיוא ןַא רַאפ סָאװ

 ןוא תובשחמ-לעב ,קיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ םינושאר יד

 רכומ עלעדנעמ ןופ רעביירש רוד םעד טנעקעג טוג ןבַאה ,רעגינ לאומש

 יד טכַארטַאב ןבָאה ייז .יקסניּפ דוד ןוא םכילע םולש ,ץרּפ .ל .י ,םירפס

 הפוקת רעשירָאטסיה רענעגייא רעייז ןופ טכיל ןיא רוטַארעטיל עשידיי

 :טכַארבעגסױרַא טָאה הפוקת יד סָאװ ,ןעגנובערטש יד ןופ טכיל ןיא ןוא

 עלַאנָאיצַאנ ,גנַארד ןוא םערוטש רערענָאיצולַאװער ,םזידיסח-ַאענ ,הלכשה
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 -רוטַארעטיל ןוא רעקיטירק רוד רעד .םענרַאפ ןלופ ריא ןיא גנובעלפיוא

 ןמלז ,קירע סקַאמ ,וַאכַארַאב רעב ,ףיטש םוחנ ,רעגינ .ש יװ ,רעשרַאפ
 םעד ןקרַאטש ןפלַאהעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ךיירנייוו סקַאמ ר"ד ,ןעזייר

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז ;רוטַארעטיל ַא ןופ ןײזטסּוװַאב

 ןבָאה ייז רָאנ ,גנוניישרעד עכעלרעדנוו עקידמעצולּפ ַא םתס טינ רוטַאר

 -לטימ םעד טניז ןופ ךיז טיצ סַאװ ,םעדָאפ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טסּוװעג
 -ַארעטיל ַא ןופ ךשמה ַא זיא רוטַארעטיל עשידיי ענרעדַאמ יד ;רעטלע

 ך"נת רעד ןעייטש סנּפָאקוצ ריא סָאװ ,סוחי םענייש ,ןטלַא ןַא טימ רוט

 יד ןופ ןעגנופַאש יד ,םירפס-רסומ יד ,רוטַארעטיל עשיכ"נת'ךָאנ יד ןוא

 .רוטַארעטיל-רעגערטנקַאּפ יד רעטעּפש ךָאנ ןוא רענעמליּפש

 ,טסּוװַאב זיא'ס יו ,ךיז טָאה ןעמכילע-םולש ךָאנ ןוא ןצרּפ ךָאנ

 םולש :ייז ןשיוװצ ,רעביירש עלופטנַאלַאט עדַאיעלּפ עיינ ַא טלקיװטנַא
 .ד .ה ,ןייבשריה ץרּפ ,גרעבנסייו ריאמ עשטיא ,ןעזייר םהרבַא ,שַא

 .י .י ,קיוויל .ה ,קַאבלוק השמ גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןוא גרעבמַאנ

 ,בייל ינַאמ ,ושָאטַאּפָא .י ,שטיוװַאר ךלמ ,שטיװַאלַאגעס .ז ,םחנמ ,ץרַאװש

 .ַא"א רעגנַאמ קיציא ,ךַאברעױא םירפא ,ןילטייצ ןרהא ,ןײטשטַאלג בקעי

 -רַאפליפ ןוא ךייר ןרָאװעג זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטרָאג רעד
 -יברַאפ ןוא קנַארק ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,טלעוװו רעד ןופ רַאנ ;קיב

 רעיינ רעד .תוחיר-םונהיג טרעהעג ךיז ןבָאה ,ןברוח ןוא גירק ןופ טרעט

 ןטכַארטַאב ,טזומעג -- רעמ ךָאנ ,טנַאקעג טָאה רעשרַאפ ןוא רעקיטירק

 -עגייא ןייז ןופ ןעגנונַאּפש יד ןופ טנורג ןפיוא ןעגנופַאש עשירַארעטיל יד

 טקריוװעג טָאה ןפוא םעד ףיוא .רוד םענעגייא ןייז ןופ ןוא טייצ רענ

 ןוא קינשטַאבַאט .ַא ,ןײטשטַאלג בקעי ,טרָאּפַאּפַאר .ש ,רעדנעלסיוא .נ

 .לקיב המלש ר"ד

 ןסייה קיטירקירוטַארעטיל רעדנעב עקיטכיוו ייווצ סלקיב המלש רייד

 -ירק רעד ךיז טליפ רעביירש יד טָא טימ ."רוד ןיימ ןופ רעביירש,, עקַאט

 לקיב המלש יו ,רע טלייט ייז טימ ,ןדנוברַאפ ןפוא ןטסמיטניא ןפיוא רעקיט
 ןגעו תמא םעד ,קלַאפ 8 ןופ תמא ןטפקינייװעניא םעד, ןיילַא סע טגָאז

 םייב ןביילב וצ ןליוו ןייז ןגעוו ןוא ךיז וצ טפַאשיירטעג רעקיטפייג ןייז

 ."ךיא ןשיכיטּפ-שירָאטסיה םענעגייא
 רעקיצרעפ יד ןיא ןרָאװעג ףייר רעביירש ַא יו זיא לקיב המלש רייד

 ,הפוקת רעשירַאטסיה ַא ןיא ,טרעדנוהרַאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רעקיצפופ ןוא
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 -עפָאה עסיורג ןופ לַאפכרוד םעד ןעזעג טָאה שטנעמ רעשידיי רעד ןעוו

 -נילק טנַאקעג טינ טָאה לוק ןייז ןעוו ,עיצולַאװער ,עיצַאּפיסנַאמע ,ןעגנונ
 .טרעדנוהרַאי ןטס20 ןופ ביײהנָא םייב יו ,קידרעפָאה ױזַא ןעג

 -רָאפ זַא ,ןעוועג ןביולג רעד זיא ,טרעדנוהרָאי ביײהנַא םייב ,טלָאמעד

 עלַא ןלעטשטכער טעװ טייקיטכערעג ,עיצקַאער יד ןגיזַאב טעװ טירש

 ,טיוט ןייז גנוקירדַאב טעוװ טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא .תולווע-טלעוו

 שטנעמ רעד ,טיוט ןייז טעוו גירק ןופ עעדיא יד ,טיוט ןייז ןלעװו תוסיפת

 ןעגנַאגעג ןביולג ןרעטנומ ַא טימ רעקידרעפָאה ַא זיא דיי רעד !ןבעל טעוו

 ןופ ןטימ רעד .ןגעקטנַא ןגרָאמ ןקיטכיל םוצ ןוא ןגעקטנַא טלעוו רעד וצ

 ןוא ,טתלהקרַאפ ןוא טליטשעגנייא לוק רעזדנוא טָאה טרעדנוהרַאי ןטס0

 םעד ןוא דיי:דיחי םעד -- ךיז ףיוא קרעמפיוא ןצנַאג םעד טדנעוװועג

 .םענמורַא ןשירָאטסיה ןצנַאג ןייז ןיא ויטקעלַאק-סקלָאפ

 רעכיוה ןופ גוויז ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ןביירש סלקיב ר"ד

 רעשידיי ןוא עיצידַארט רעשידיי טימ רוטלוק רעשיעּפַאריײא-ברעמ

 ,לעוטקַא סיוכרוד ןעוועג רעקנעד ַא ןוא רעביירש ַא יװ זיא רע .תודמול

 ערעזדנוא ןופ טלעוװו רעד ןיא טלצרָאװרַאפ קיטייצכיילג ןוא ןרעדַאמ

 ןעועג םיא ייב ןענייז ,ללכב טייקשידיי ןוא ,תודיסח .םירפס עקיבייא

 רוטלוק-טלעוו רעד וצ ענייא ,תובהא עדייב .לַאװק רעקידעבעל ַא שממ

 רעד ןוא טכע ןעװעג םיא ייב ןענייז ,רוקמ ןשידיי םוצ עטייווצ יד ןוא

 .רעטכע ןַא ןעוועג זיא גוויז

 ,קיטירק-רוטַארעטיל חסונ רערעדנוזַאב רעד ךיז טרעלקרעד םעד טימ

 ,ןושל סָאד ךיז טרעלקרעד םעד טימ .לקיב המלש ייב ןָא ןפערט רימ סָאװ

 .ןרַאפַאטעמ עשיטירק ענייז ןיא רעקיטירק ַא יו טצונ רע סָאװ

 ןלעטשּפָא טציא ךיז רימ ןלעװ ןרָאפַאטעמ יד ףיוא ןוא ןושל ןפיוא

 ַא ןגעוו יוװ לַאגיס .י .י רעטכיד ןשידיי רעדַאנַאק ןגעוו טדער לקיב ר"ד

 רע ."ליפעג-שידיי ךייש סָאװ ןטסמירפ םעד ,הליפת-לעב ןשיטעַאּפ ,

 םענופ שידיי םוגרת , ןגעוו יו גנוצעזרעביא-ך"נת סעשַאוהי ןגעוו טדער

 -- טייקליטש ןופ רעטיר רעד, ןבייל ינַאמ ןַא טפור רע ,"םירפסה רפס

 טלעטש ןוא ,"עיזעַאּפ רעזדנוא ןיא טרָאװ ןקידהקד-הממד ןופ רעטיר רעד

 רעקיטירק רעד ;הפוקת-ערטסַאילַאכ רעד ןופ ןשיקרַאמ ץרּפ ןגעקטנַא םיא
 ."ךיל סױדנַאל ַאשיז ןיא שחלב הליפת רעד ןופ הענכה,, רעד ןגעוו טדער
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 זיא'ס .ךַאז עקילעפוצ ןייק טינ זיא רעביירש םייב רָאּפַאטעמ רעד

 טכַאמ רעביירש רעד ןכלעװ טימ ,טייקכעלמיטנגייא ןופ ּפמַאטש רעד

 .םיברה-תושר ַא ךָאד זיא סָאװ ,רמוח ןכעלכַארּפש םעד שרעדנַא ןוא ןגייא

 רעד טריזירעטקַארַאכ ךַאברעױא םירפא רעטכיד ןגעוו קידנביירש

 -- ןדיי, :סעמעַאּפ סכַאברעױוא ןופ ןענױשרַאּפ יד לקיב המלש רעקיטירק

 טשרקיע רעד ןוא ענשַאּפערַאה ,עקימַאטש ,עקיצײלּפ-טיירב -- ,רע טביירש

 -עג סכַאברעיױא ןופ ךירטשטּפױוה רעד זיא תומימת ."עקידתומימת ,עמורפ

 .עמעַאּפ ַא סרעטכיד ןופ קוסּפ םענייש ַא טגנערב רע ןוא ןטלַאטש

 -ַאב רָאג רעקיטירק דעד טגניז ןענײטשטַאלג בקעי וצ טמוק סע ןעוו

 .טרָאװ ןשידיי ןיא טײקטבילרַאפ ןייז וצ ביול ַא ןוא הריש ןייש סרעדנוז

 רעיײנ, רעד ןגעוו ,"דייר ןופ ןוגינ םעד , ןגעוו טדער לקיב המלש ר"ד

 ,"םישודיח-טרָאװ, ןגעוו ,"ןיירַא טגנערב רעטכיד רעד סָאװ ,טייקידבוט-םוי

 ."ןושל-עמַאמ וצ גנורעּפכַא ןוא טפַאשביל , ,"ןעגנורַאפרעד עקידתורוד ,

 -תעדה בושי, ַא יו גנוטכיד סנײטשטַאלג בקעי טריזירעטקַארַאכ רע

 ןדעי ןיא ןוא קנַאדעג טפָאלש טרָאװ ןדעי ןיא , :טגָאז ןוא ,"גנַאזעג

 -ירק רעד .טגָאזעג ןייש רָאג זיא סָאד ."ןוגינ רענעגייא ןייז טבעל טרַאװ

 ןוא ייטש ךיא , : רעטרעוו יד טימ טעָאּפ םוצ ביול ןייז טקידנערַאפ רעקיט

 ױזַא יו ,ץלָאטש ןשידיי ןופ ליפעג 8 טימ ןוא גנורעדנּוװַאב ןופ ןיוטש

 ןענייז דיירפ ןוא עביל ןופ ךיוא ןוא רעיורט ןופ ןעמַאידיא עשיריל יד

 ןוא תורוד רעביא ןעייג ןוא טייקשירעפעש ןופ לַאװק ןטלַא םוצ טנעַאנ

 טסייג ןיא רעטכיד עשידיי עטכע ןופ טײנַאב יינ סָאד ןופ לָאמ עלַא ןרעוו

 טָא יװ ,לארַײי חצנ ןיא ןביולג ױזַא ךימ טכַאמ טינרָאג .טייצ רעייז ןופ

 ןשינעבעלרעביא עריא ןופ ןוא גנוטכיד רעזדנוא ןופ טָארט רערעכיז רעד

 -יירטי,) "עטכישעג רעגנַאל רעזדנוא ןופ ןכַאילש יד רעביא ןשזַאמיא ןוא

 .(61 יז ,2 'ב "רוד ןיימ ןופ רעב

 זיא ,טסיײסע ןוא רעביײרש ַא ,רעקיטירק ַא יו לקיב המלש ר"ד

 -ַאב וצ טװּורּפ ןוא טײקשילַאקיזומ ןייז ןיא ,ןושל ןשידיי ןיא טבילרַאּפ

 ןייז ןופ ןטייקפיט עלַא רַאפ ןדיי םעד ןעניד לָאז סָאװ ,ילכ עיינ יד ןפַאש

 רעטיצ ןטסליטש םעד רַאפ ןוא ליפעג ןייז ןופ טייקניד רעד רַאפ ,הבשהמ

 ַא ןופ ןטימ עמַאס ןיא טינ ךיז טמעש לקיב המלש ר"ד .המשנ ןייז ןופ
 סָאװ ,לשמ ַא ,היאר ַא ,אמגוד ַא סעּפע ןעגנערב וצ גנוצַאשּפָא רעשיטירק
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 טנַאמרעד ,לשמל ,ױזַא .שידיי וצ טייקנדנובעגוצ רעזדנוא ןקרַאטש לָאז

 : םַאדרעטָאר ןופ סומזַארע ןגעוו םעצולּפ ךיז רע

 טמירַאב זיא סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ טסינַאמוה רעסיורג רעד;

 רַאפ געט עטצעל יד ןיא טָאה ,שינײטַאל ףיוא קרעװ ענייז טימ ןרָאװעג

 .שידנעלַאה ךַארּפש-רעטומ ןייז ןענַאמרעד וצ טעשטומעג ךיז טיוט ןייז

 טלמַאטשעג קר ןוא שינײטַאל ןדייר וצ טרעהעגפיוא טעבנטיוט ןפיוא טָאה רע

 טָאה רע .טדערעג טינ ןרָאי רעקילדנעצ יז טָאה רע סָאװ ,שידנעלַאה

 ךיז טלַאהַאב סע ּוװ ,טסענ רעד וצ ןגָאלשרעד וצ ךיז ,סומזַארע ,טכוזעג

 ."טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע רעבָא ,ליפעג ןייז ןופ טייקיבייא יד

 יד יװ ןפַאש שידיי ןוא רוטַארעטיל עטשידיי ,טייקשידיי ןוא שידיי

 ןופ המשנ יד טעװָאכעג ןוא טיהעגפיוא טרעװ סע ּוװ ,טסענ עשיקלָאפ

 רימ סָאװ ,ןשזַאמיא עשיטירק ןוא ןפירגַאב-טנורג יד ןענייז סָאד --- קלָאפ

 .ןפַאש סלקיב המלש ר"ד ןיא ןָא ייז ףיוא ךיז ןפערט

 ב

 -עטיל רעשידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טָאה לקיב המלש ר"ד

 -ומעמ ַא יו ןה ןוא טסַייײסע ןַא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ַא יװ ןה ,רוטַאר

 .רעביירש-ןרַא

 ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב לקיב המלש ךיז טָאה טסירַאומעמ ַא יו

 -גּוװ טָאה רע ;טרעדנוהרַאי ןט19 ףוס ןופ ןבעל עשידיי סָאד ןרעדליש

 עיצילַאג ןיא תורוד עכעלטע ענעגנַאגרַאפ יד טרעדלישעג ןייש ךעלרעד

 ןשידיי ַא ןופ שזַאזייּפ םעד טבעלעגפיוא זדנוא רַאפ טָאה ןוא עינעמור ןוא

 -וב ימכח יד ,ץיוװַאנרעשט ימכח יד ,ןענױשרַאּפ עריא ןופ רעגייטשנבעל

 ןוא תובוט-תודימ יד טרעדליש טסירַאומעמ רעד .ערעדנַא ןוא טסערַאק

 תומשנ יד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה סע סָאװ ,רעדורפיוא ןרעדנוזַאב םעד

 יז ןעוו ,עיצַאזיליויצ רעשידיי רעטלַא ןַא ןופ עיצַאטנַארפנַאק יד ןדיי ןופ

 ,טייצ רעיינ רעד טימ םינּפ לא םינּפ טנגעגַאב גנולצולּפ ךיז טָאה

 רָאנ טרעוו רוד ַא ןופ ןבעל סכעלטיא ןוא הפוקת עשירָאטסיה עדעי

 ,עטכישעג-סקלַאפ רעד ןופ טייק רענעדלָאג רעד ןופ לייט ַא טלָאמעד

 ,סרעקינָארכ ןופ גנונעכייצרַאפ רעד ןיא רעדַא ןוקית ַא טגירק יז ןעוו

 סנַאסענער ןשיעּפַארײא םעד טניז ןופ .רעביירש-ןרַאומעמ יד ןופ רעדָא
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 ,דיחי ןטבַאגַאב-שירעלטסניק םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא רעייז רימ ןבָאה

 יד ןעמענוצפיוא טימעג טיירב ַא טימ ,גיוא ףרַאש ַא טימ שטנעמ םעד

 ךיז ןענעק וצ ץרַאה ךַאו ַא ןבָאה זומ ןעמ .טייצ ןייז ןופ ןשינעעשעג

 ,ןשינעעשעג יד ןענייז סָאװ ןוא ,רוד רעד זיא סָאװ ןובשחו ןיד ַא ןבעגּפָא

 -ַָאטסיה עקידרעַירפ עלַא ןופ ןביוהעגפיוא רוד םענעגייא םעד ןבָאה סָאװ
 : .תופוקת עשיר

 טָאטש ַא, יװ רעכיב-ןרָאומעמ ערעדנַא יד ןוא "עינעמור , ךוב סָאד

 ןגָאמרַאפ לקיב המלש ןופ "ןעוועג רימ ןענייז רעדירב יירד , ,"ןדיי טימ

 רַאפ רעוא ןַא ןוא גיוא ןַא ןוא ןַאט ןשיריל ַא ,טייקשירעלייצרעד ענייש

 ,םזילַאנַאיגער ןשידיי ןופ טייקרעדנוזַאב רעד

 -עטיל רעשידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג רקיעב טָאה לקיב ר"ד

 .רעקיטירק עטסקיטכיוו עריא ןופ רענייא יו ,רוטַאר

 -טנורג רקיעב עשידיי יד ךיוא זיא רוטַארעטיל עקיצנייא עדעי יוװ

 :רעביירש עסיורג עריא ןופ קרעװ עקיצנייא יד ךרוד ןרָאװעג טקיטסעפעג

 -יהת רעד , ,"םשה שודיק , סשַא ;"רעקיכלימ רעד היבוט , סמכילע-םולש

 ,"ןסייר, סקַאבלק השמ ;"לַאזקָאװ םורַא, סנַאסלגרעב דוד ;"דיי-םיל

 סנײטשטַאלג בקעי ;"םלוג רעד , סקיווייל .ה ;"דלָארעה דליישט רענסיד ,,

 ;"רעדלעו עשילױּפ יד ןיא, סושָאטַאּפָא ףסוי ;"ןדיי עקידנלַארטש,

 .ַא"א ,"יזנכשא רעדירב יד ,, סרעגניז .י .י

 ןופ געוו ןפיוא רענייטשליימ ןענייז קרעװ יד ןופ רעקיצנייא רעדעי

 -סיוא ןופ ,גנוטכיר עסיוועג ַא ריא ןבעג ןופ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 -רעדנוזַאב יד ןענעכיײצנָא ןופ רַאנ טינ ןוא טײקיטרַאנגייא ריא ןעמערופ

 םעד ןבעג רעבָא ;רעביײרש ןקיצנייא ןדעי ןופ טייקשידיחי ןוא טייק

 יד ןבױהסױרַא ,תוחילש ריא ןענעכײצנַא ,רוטַארעטיל ַא ןופ ןײזטסּוװַאב

 סָאד -- קרעוו ערעדנוזַאב יד ןיא ןגרָאברַאפ טגיל עכלעוו ,טייקשיעדיא

 ,רעקיטירק ןשידיי םעד ןופ תוחילש יד רקיעב זיא

 ןעוועג זדנוא ייב זיא קיטירק-רוטַארעטיל ןופ רעגייטש רעיינ רעד

 רעטשרע סתובשחמ-לעב ;ןצנַאלפרַאפ וצ רענַאשז רעטסרעווש עמַאס רעד

 סעלעדנעמ , טסייה רעכלעוו ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןדייז ןגעוו לקיטרַא

 -שחמ לעב ;קיטירק-רוטַארעטיל יװ ןָאטעילעפ רעמ זיא (1900) "עלעגעוו

 -עילעפ רעד רעבָא ,ןח טגָאמרַאפ רע ,קידװעליּפש ןביירש ןייז ןיא זיא תוב
 וצ ךעליירפ -- טייצ רענעי ןופ טָאבעג םעד ךָאנ טייג ןַאט רעשיטסינַאט
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 םעד זומ סָאװ סעּפע רוטַארעטיל רעד ןיא ןגָארטוצנײרַא ,ןריזומַא ,ןכַאמ

 םענופ טרָאװ סָאד זַא ,טָאבעג סָאד .ןלייוורַאפ ןוא ןריזומַא ןשטנעמ

 ,ןקיכות םוצ דיז ןעוועטנורגרעד ןוא ןווורפוצסיוא רקיעב זיא רעביירש

 יד ןקעדוצפיוא ידכ ,ןיילַא ךיז וצ טדנעוועג ןייז לכ-םדוק זומ גיוא ןייז זַא

 םענעגייא ןייז ןופ ןייזטסּוװַאבמוא ןוא ןײזטסּוװַאב םעד ןיא ןשינעגרַאברַאפ

 ןוא טייקלשירעלײװרַאפ .סעיינ ַא זיא ,קלָאפ ןופ ןבעל םעד ןיא ןוא ןבעל

 רוטַארעטיל רעד טינ ןביג סָאװ ,ספגנ-ןבא ייווצ יד ןענייז טײקשיטקַאדיד

 עקידרעטעּפש ענייז ןיא טשרע .קיגוצסיורג ןרעוו וצ טייקכעלגעמ ןייק

 געוו ןקיזָאד םעד ןדיימוצסיוא ןַא תובשחמ-לעב טביוה ,ןטעברַא עשיטירק

 ,רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןופ

:. 

 ןיוש ןטעברַא עשיטירק-רוטַארעטיל ענייז ןיא ןעק לקיב המלש ר"ד

 רע יװ ,רענַאשז ןשירַארעטיל ַא ןופ טייקטכע עלופ יד ןעמענפיוא תמאב

 ,וועב-טניעס ןופ ןבױהעגנָא ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא טמערופעגסיוא ךיז טָאה

 רעשירַארעטיל רעד ןוא יקסנילעב יו רעקיטירק עשיסור יד ,ןעט טילַאּפיא

 ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ןוא ןרָאװעג טמערופעגסיוא זיא עכלעוו ,עיצידַארט

 ןופ ווירב עשירַארעטיל יד ןיא ןוא עטעג ןוא רעליש ןשיוװצ ווירב יד ןיא

 .ןַאסלעדנעמ השמ ןוא גניסעל

 ןדנוברַאפ עיצידַארט עשיטירק עשִיעּפָארײא-ברעמ יד טָאה לקיב ר"ד

 -ברעמ ןופ םַאגלַאמַא רעד טָא ;רעגייטש ןשידיי ןיא טײקטלצרַאװרַאפ טימ

 ,המכח רעשידיי טימ ,ןסיוו ןשידיי טימ ןעמַאזוצ -- רוטלוק רעשיעּפַאריײא

 םעד טכַאמעג טָאה -- ,הרוסמ רעשידיי ןיא טײקטנװַאהַאב רעטוג רעד טימ

 קיטרַאנגיא ױזַא לקיב המלש ר"ד ןופ רעגייטש ןשיטירק:רוטַארעטיל

 רעטיירב טנפעעג םעד ךרוד טָאה רעקיטירק רעד .קידרעדנוזַאב ױזַא ןוא

 -ונעגפיוא שיטירק טָאה רע עכלעוו ,רעביירש עשידיי רוד םעד וצ ריט יד

 ;"רוד ןיימ ןופ רעביירש ,, קרעווטנורג ייווצ ענייז ןיא טּפיוהרעביא ,ןעמ

 ,עטסנטָארעג יד ןופ רענייא תמאב זיא ןעמַאנ רעד

 םעד טימ ,טייז ןייא ןופ ,םינּפ-לא-םינּפ ךיז טנגעגַאב רעביירש רעדעי

 עטניורקעג ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןיוש טפערט רע עכלעוו ,רעביירש רוד

 -םולש ןוא ץרּפ יװ ,עלעדנעמ יו ױזַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,עטנעקרענַא ןוא
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 ןוא חסונ ןסיועג ַא טלעטשעגטסעפ ןוא םתוח ַא טזָאלעגרעביא ,םכילע

 רע טפערט טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא .רוטַארעטיל רעד ןיא עיצידָארט

 ןעמַאזוצ זיא רע עכלעוו טימ ,רוד םענעגייא ןייז ןופ רעביירש יד טימ ךיז

 יד .ןעגנַאגעגטימ ןעמַאזוצ זיא רע ןעמעו טימ יד טימ ,ןסקַאוװעגפיוא

 רעביירש עשירעלטייצטימ עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ

 ןיימ ןופ רעביירש , רעדנעב ייווצ יד ןופ רעטעלב רעטרעדנוה יד ןַא ןליפ

 ןופ טייקנדנובעגסױא עטשירעלטסניקישיעדיא עסיורג יד ןזייוו ייז ."רוד

 .רוד ןשירעפעש ןייז טימ לקיב ר"ד

 ןיא ,טייצ רעד טימ גירק ַא ןריפ סָאװ ,רעביירש ןַארַאפ ןענייז סע

 טשטנעבעג ןענייז סָאװ ,רעביירש ןַארַאפ ןענייז סע ןוא ןבעל ייז רעכלעוו

 טייקרַאבליפ רעד טימ ,טייקיורמוא רעד טימ ,טײקמַאזכַאװ רעד טימ

 ןעוועג זיא טײקמַאזכַאװ יד .טייצ רענעגייא רעד ןופ טירט יד ןעמענוצפיוא

 המלש ר"ד ןופ ןטעברַא עשיטירק-רוטַארעטיל יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 .לקיב

 טַאה סָאװ ,רעקיטירק ַא טימ לכה-ךס ןיא רעבירעד ךיז ןפערט רימ

 ,םזילַאנַאיגער ןשידיי ןימ ַא ןיא סערעטניא ןַא טייז ןייא ןופ ןדנוברַאפ

 ,קיטירק רעמיטניא ןופ םערָאפ ַא ןבײהוצסױרַא סרעדנוזַאב טבערטש סַָאװ

 -עגייטש ןייז ןוא ןשירָאטסיה ןייז וצ ,רעביירש םעד וצ טײקטנעַאנ ּוװ

 רעד ןיא ,קרעװ םעניא רעפיט ןעגנירדוצניירַא םיא טניד ,שזַאזייּפ ןשיר

 עיינ יד טריזילַאנַא רעקיטירק רעד טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ .גנופַאש

 ,תוגאד ןוא ןגרָאז ,ןתוירחא עיינ יד ןופ טכיל םייב ןעגנופַאש עשירַארעטיל

 .טייצ ענעגייא ןייז ןבױהעגסױרַא טָאה סע סָאװ

 טנעקעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש ענעי וצ טרעהעג לקיב המלש ר"ד

 ןַארַאפ ןענייז סע .ליטס ןקיטרַאנגיײא ןַא ןוא ןלעודיווידניא ןַא ןעלקיװטנַא

 רעייז ןופ טייקיטכיזכרוד רעד טימ סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ ,רעביירש

 וצ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ טייקרָאלק ןוא תוטשּפ רעד טימ ,ןביירש

 ,הבשחמ רעייז רַאפ ,ןפַאש ןוװּורּפ סָאװ ,רעביירש ןַארַאפ ןענייז סע ןוא ,ןגָאז

 סָאװ ,ןושל ַא ןופ שובל םעד ,טייקימענפיוא רערעדנוזַאב רעייז רַאפ ןוא

 ,רעפסַאמטַא עסיוועג ַא ןפַאש טפלעה
 -ַארעטיל ַא זיא סע יצ ,ןפַאש סלקיב המלש ר"ד ןופ רעפסָאמטַא יד

 ןופ רעפסָאמטַא יד זיא ,תונורכז ןענייז סָאד יצ ,ייסע רעשיטירק-רוט

 ןיא ןײרַא טינ רעבָא טלַאפ סָאװ ,טייקנביוהרעד ַא ןופ ,טייקידבוט-םוי
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 יד טגָאמרַאפ ךַארּפש סלקיב ר"ד לייו ,םעד בילוצ זיא סָאד ;קירָאטער

 -גרעק-שידיי יד ןוא ,ןקורדסיוא עשידמול יד ,ןעגנודנעוו עכעלמיטסקלָאפ

 ןדניברַאפ וצ ןעוועג זיא לקיב המלש ןופ געוו רעד .ןטנעמעלע עקיד

 -סקלָאפ ןוא "טיײקידעכַאװ , טימ ןעמַאזוצ טייקנביוהרעד ,טייקכעלרעייפ

 .טייקטנעַאנ רעכעלמיט

)1967( 

 ג

 לקיב המלש לייוו (* ,טכירעגמוא ,גנולצולּפ ןעמוקעג זיא טיוט רעד

 -נונעפָאה טימ לופ ןוא שירעפעש ןעוועג ךָאװ רעטצעל רעד זיב ךָאנ זיא

 יו םישדח ןיוש .טעברַא רעשירַארעטיל ןייז טימ ןייגוצנָא רעטייוו ןעג

 ךָאד ,טרעצעגסיוא ןוא דימ ,טכַאװשעגּפָא טליפעג ךיז טָאה לקיב ר"ד

 -סױרַא טינ ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב ןוא טלגנַארעג ְךיִז רע טָאה

 .טנַאה רעד ןופ רעדעפ יד טזָאלעג

 סָאװ ,שטנעמ רעד ,ףורַאב ןופ רעכיירש רעד ןעוועג זיא לקיב המלש

 -עגסיוא קידהמשנ ןעוועג זיא רע .ןבעל ןייז זיא טרַאװ עשירעפעש סָאר

 -עגלַא םעד ןיא ןוא ןבעל ןשידיי ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ץלַא טימ ןדנוב

 ַא .טלעוו רעד ןופ ןוא דנַאל ןופ ןבעל-רוטלוק ןוא ןשיטילַאּפ םעניימ

 רעביירש ַא ,טסירוי ַא ,גנודליב רעשימעדַאקַא רעכיוה ַא טימ שטנעמ

 ןוא ללכב טייקשידי רעטלַא ןופ טלעװ רעד ןיא ןעלצרָאװ עפיט טימ

 םענרעדַאמ ןיא טייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ ַא ןעוועג רע זיא ,טרפב תודיסח

 ןעוועג זיא סע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוא ןבעל-רוטלוק ןשידיי

 -טנוװַאהַאב טקינייארַאפ ןביירש ןייז ןיא ךיז ןבָאה סע יװ ,ןרעדנּוװַאב וצ

 רעיײנ:-טלַא רעד ןיא ןוא רוטלוק רעטַיעּפָארײא-ברעמ רעד ןיא טייק

 .טרעביפעג שממ רע טָאה ןפַאש ןשידיי טימ ןוא טייקשידיי טימ .טייקשידיי

 -ברעמ ןיא ןעמוקעגפיוא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא זיא סָאװ ,סיר רעד

 טייקשידיי רעייז ןשיוװצ רוד ןייז ןופ ןלַאוטקעלעטניא עטשידיי ייב עּפַאריײא

 ןהכה קחצי ןב המלש טרירעגנַא טינ ןצנַאג ןיא טָאה ,טייקכעלשטנעמ ןוא

 ףיוא קיטסניד ןופ טכַאנ רעד ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא לקיב המלש ר"ד *
 .קרָאיײװינ ,לָאטיּפשייניס רה ןיא ,1970 ,רעבמעטּפעס ןט3 םעד .,ךָאװטימ
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 רעשידיי ןופ עיצידַארט ַא טרעּפרעקרַאפ טָאה ןײלַא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,לקיב

 לקיב ןעמָאנ-ןעילימַאפ רעד .טפַאשיײרטעג רעשידיי ןופ ןוא שפנ תריסמ

 -- "'דל םישודק לארשי ינב, תובית-ישאר יד ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא

 טָאה לקיב המלש .טָאג וצ טקילײהעג ןענייז לארשי ןופ רעדניק יד

 -עטיל רעזדנוא ,קלָאפ ןטווּורּפעג-רעװש רעזדנוא ןבעל ןייז טקיליײהעג

 טָאה טרעדנוהרָאי רעזדנוא סָאװ ,םזינַאמוה ןופ ןעעדיא יד ןוא רוטַאר

 .טסואימרַאפ ןוא טכעוושרַאפ

 ןיא טבעלעג טָאה לקיב ר"ד סָאװ ,רָאי קילדנעצ יירד יד ןופ ךשמב

 -ירק-רוטַארעטיל ןוא טסַײײסע ןַא יװ ,רע טָאה ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 עקידנטיידַאב לָאצ ַא טימ רוטַארעטיל עשידיי יד טרעכיירַאב רעקיט

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רצוא םעד ןיא ןביילב ןלעװ סָאװ ,קרעוו

 ןלַאטעד , : ןענַאמרעד סרעדנוזַאב ןעמ ףרַאד ייז ןשיווצ .גנופַאש-רוטַארעטיל

 ; 1948 ,"ןענוװַאד ןדיי, ; 1943 ,"ןדיי טימ טָאטש ַא, ;1943 "ןעלכה-ךס ןוא

 ןופ רעביירש, ;1961 ,"עינעמור , ;1948 ,"רעיורט ןשידיי ןופ ןעייסע

 -רַא החּפשמ יד, ףוס םוצ ןוא 1965--1958 ,(רעדנעב ייווצ) "רוד ןיימ

 ,1967 ,"קישט

 רעשידיי רעד רַאפ הדיבא עסיורג ַא זיא טױט סלקיב המלש ר"ד

 -רעביירש רעשידיי רעד רַאפ ןוא קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ,רוטַארעטיל

 טסַיײסע ןקידנצנעלג ַא ןרָאלרַאפ טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .החּפשמ

 ,טסילַאנרושז ַא ,הבשחמ רעפיט ןופ שטנעמ ַא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא

 רעזדנוא ןופ טנורגרעטניה ןפיוא ןגַארפ-גָאט ןטכַארטַאב טנעקעג טָאה סָאװ

 .טייהנעגנַאגרַאפ רעשירַאטסיה רעכייר

 -ייגייברַאפ ץעגרע לקיב ר"ד טגָאז ?ןדיי טימ טָאטש ַא, ךוב ןייז ןיא

 -וצלעווַא ױזַא יו טסשוװעג טָאה ץרפ, :ץרּפ שובייל קחצי ןגעוו קידנע

 טימ ןוא ץרַאה טימ ,המשנ טימ ןדנעלב ייז ןופ לָאז'ס זַא ,ןדיי ןלעטש

 רעד ןיא ךרד סלקיב ןעוועג ךות ןיא זיא סָאד ."?טייקכעלשטנעמ רעפסיורג

 ,תונורסח עניילק ןוא תולעמ עניילק ןכוז טינ .קיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי

 .עשידיי-סיורג ןוא עכעלשטנעמ-סיורג סָאד םוטעמוא ןּפַאכפױא רַאנ

 זיא רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא רעביירש ַא יװ געו סלקיב המלש

 ןיא טייקטבילרַאפ ַא שממ םיא ייב טליפ ןעמ .ףױרַא-גרַאב רדסכ ןעוועג

 "יטניא ןַא ךות ןיא זיא רע .סרעפַאש עריא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
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 תונורכז טימ זילַאנַא ןשיטירק ןדניברַאפ וצ ביל טָאה רע ,רעקיטירק רעמ

 -רעביא עתופתושב ןופ ןעגנורענירעד טימ ןוא ןסעומש ,ןשינעגעגַאב ןופ

 ,דָאטעמ ןשיטסילַאמרָאפ ןשידַאמײנ םענופ טכייוועג טָאה רע .ןעגנובעל

 טרעטייורעד ןוא רעביירש םענופ קרעוו סָאד ּפָא ןצנַאג ןיא טדייש סָאװ

 ,טייקכעלקריוו רעקידעבעל רעד ןופ גנוּפַאש יד

 ִּצ

 רעדנעב יד ןיא טּפױהרעביא ,ןפַאש ןצנַאג סלקיב המלש רעביא

 ליפעג ַא טבעווש ,"ןדיי טימ טָאטש ַא, ןוא "רעיורט ןשידיי ןופ ןעייסע.,,

 .טּפַאשקנעב-ןדיי רעפיט ןופ

 ןופ ןוא גנובַאגַאב רעלעוטקעלעטניא רעכיוה ןופ ןשטנעמ ַאזַא רַאפ

 וצ שממ זיא גנובעגצעזעג ,עיפָאסָאליפ ,עטכישעג ןיא עיצידורע רעסיורג

 לפיוו טימ .ךמע וצ טײקטנעַאנ ןייז ,טייקכעלמיטסקלָאפ ןייז ןרעדנּוװַאב

 -ירק-רוטַארעטיל ןוא טסַיײיסע רעד טרעדליש גנורעדנּוװַאב ןוא טפַאשביל

 -ספרָאד וליפַא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי ,ןשטנעמ עטושּפ לקיב המלש רעקיט

 -רעד ןופ ןוא טייקנייש ןופ ץוצינ ַא סעּפע רע טניפעג ןדעי ייב ןוא ,ןדיי

 לייוו ,םזינַאמוה רעפיט ןוא רעטכע ןייז קורדסיוא םוצ טמוק ָאד .גנוביוה

 .ןשטנעמ עטסָארּפ ןוא עטושּפ ןייק ַאטינ ןענייז רעביירש ןתמא םעד רַאפ

 ןופ לַאעדיא ןטימ ןה ןדנוברַאפ זיא עיפַארגַאיב עשיטילַאּפ סלקיב ר"ד

 .םזילַאיצַאס ןשַיעּפָארײא:ברעמ ןטימ ןה ,ןויצ תביש ןוא היחת רעשידיי

 ןייק ןעועג טינ םיא ייב זיא ,לַאפ םעד ןיא ךיוא ,לָאמ ַא רעדיוו רַאנ

 -ַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ רעריפ םעד ןגעוו ייסע ןַא ןיא .וצצורתיו

 ןוא םזילַאעדיא סרעלדַא טרעדנּוװַאב רע ּוװ ,רעלדַא ךירדירפ לַאנַאיצ

 עדער עקיטומ סרענָאיצולַאװער םעד לקיב ר"ד טריטיצ ,טייקטיירג-תונברק

 :טיוט םוצ ןטּפשמרַאפ טפרַאדעג םיא טָאה סָאװ ,טכירעג-סגירק ןרַאפ

 ןוא דרע רעד ףיוא ןייטש קיטייצכיילג טינ ןַאק ןעמ יו ױזַא טקנוּפ,

 טקנוּפ ,ןטקנוּפדנַאטש ייווצ יד טָא ןשיוצ ןלייוו זומ ןעמ ןוא ,ןוז רעד ףיוא

 רעלַאנַאיצַאנ ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןייטש קיטייצכיילג טינ ןעמ ןַאק ױזַא

 -אנרעטניא ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןוא ןסַאלק ענעדישרַאפ ןופ טייהנייא

 זומ ָאד ךיוא .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ,סַאלק ַא ןופ טייהנייא רעלַאנָאיצ

 ."ןלייוו ןעמ
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 :ױזַא לקיב המלש טרעפטנע גָאז ןפרַאש ןקיזָאד םעד ףיוא

 ,טנַארפ ןשינעילַאטיא ןפיוא ןעײשנַארט יד ןיא רענלעז עגנוי ,רימ,

 ןשיווצ ןלייוו טנַאקעג טשינ ןבָאה ,(.ב .ח -- .גירקטלעוו ןטשרע ןתעב)

 שילעז ןבָאה זדנוא וצ .ענעגייא ןעוװעג עדייב ןענייז סָאװ ,ןכַאז ייווצ

 רעד ןופ לַאעדיא רעלַאיצַאס רעד יא ןוא לארשי ללכ רעד יא טרעהעג

 עלַאיצַאס זיא טימעג רעזדנוא ןופ רָאװ רעד ןיא זדנוא רַאפ .טייהשטנעמ

 ."סנייא רעקידעבעל ןייא ןעוועג בעלפיוא רעשידיי ןוא גנויײרפַאב

 ,םירוסי ןוא ןענייּפ עסיורג יד ךַאנ ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןרָאװעג לקיב המלש ר"ד זיא ,רוד רעזדנוא טרעשַאב ןענייז עכלעוו

 סע .שירעקעלּפטנַא רעמ ןוא ןביירש"-חסונ ןייז ןיא רעטושּפ ,רענעפָא

 ןה -- "ךיא,, רעקידמצע ןייז טרָאלקעגסױא רעמ ןפַאש ןייז ןיא ךיז טָאה

 טלָאװ רע יו ױזַא טריסַאּפ טָאה סע .רעביירש ַא יװ ןה ןוא שטנעמ ַא יו

 וצ ןוא טייוו וצ טינ זיא גנודיישעצ ןופ העש יד זַא ,טליפעג ךיז ןיא ףיט

 ןרָאי עלעטימ יד סָאװ סעּפע ןגָאז וצ טרעשַאב ןשטנעמ ַא זיא רַאי קיצעביז

 ןגעוו טביירש לקיב ר"ד ;ןטלַאהַאבסױא רשפא ןיילַא ןשטנעמ ןופ ןבָאה

 :(1948) "רעטרעוו עטצעל סנשטנעמ ַא ןנעוו , ייסע םעד ןיא םעד

 רעטלמַאזעגנַא רעד ןופ סױרַא טסקַאװ סָאװ ,ןבעל ןגייא ןופ דוס רעד ,

 ץלַא ,רעטכידעג ץלַא טרעװו ,ןשינעבעלרעביא ןוא ןעגנורַאפרעד ןופ ןייּפ

 ןּפפל יד רעביא ןעגנערב רעבָא .טימעג סנשטנעמ םעד ןיא רעוויסנעטניא

 סארומ ןוא ןעגנוטלַאהּפָא עלענָאיצַאמע ײלרעלַא .טינ םיא רע טגנערב

 .טינ ןזָאלרעד ןוא תופתוש ןכַאמ

 עמַאס םוצ זיב ןטרַאװּוצ טעוו רע .םדא-ןב רעד ןטרַאוװּוצ רע טעװ,

 רע טעװ טלָאמעד .שינעגייוש רעסיורג רעד ברע זיב ,טנעמַאמ ןטצעל

 -יילעג ַא םצעב טפול יד זיא טלָאמעד .ךיז םורַא ןשטנעמ יד וצ ןדייר

 רעד ןיא .טייקטכע טימ ענעדָאלעגנָא ןַא ןוא עקידבוט-םוי ַא ,עטרעט

 -ַאװ עלַא ףושיכ ַא ךרוד יוו ןדניװשרַאפ ןבעל ןטימ גנודיישעצ ןופ העש

 ןוא טייקיטליגכיילג ןוא ןשיורעג עלַא ,דלודעגמוא ןוא סענימ עקידעכ

 ןוא טייקכעלרעייפ ולוכ ןופ ןטונימ ענעי ןיא .תילכת ןופ ןעלכיימש עלַא

 ֹוניבֲא בקעי יו ,ךיז רע טעו שינערעהוצ רעקיליײה-טגנערטשעגנַא ןופ

 ןוא "טעב ןיא ןצעזפיוא ןוא ןקרַאטש , ךיז ,השעמ רעקידשמוח רעד ןיא

 ןקידלכה-ךס םעד -- סנייז טרָאװ עטכע ןוא עטצעל עמַאס סָאד ןגָאזסױרַא
 ."גָאזנָא ןשירעקעלּפטנַא םעד ןוא ןבעל םענעגייא ןופ דוס

244 



 ִצ

 סָאװ ,רוד ןטוװרּפעג רעווש ַא ןופ םילבא יוװ ךיז רימ ןליפ טנייה

 רע ,"טלעטשעגפיוא , תובצמ ליפ וצ ,טַאהעג תודיבא ליפ וצ ןיוש טָאה

 ,טבעלעג טָאה רוד ַאזַא זַא ,ןביילג ןעמ טעװ .ןטנעניטנַאק לפיוו ףיוא סייוו

 ןופ השורי יד ןקעמּפָא גָאט וצ טנייה ןליוו לפיוו ? ןפַאשעג ןוא טפמעקעג

 ענייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ל"ז לקיב המלש סָאװ ,זנכשא רָאי טנזיוט

 ! ןטנַאטנעזערּפער עכעלרעדנּוװ
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 "ןליוֿפ ןברוח,, סנייטשניבור ףןסוי

 (ןטנעמגַארֿפ ייווצ)

 א

 טייצ רעד ןיא קלָאפ רעזדנוא טימ ןעשעג זיא סָאװ ,עפַארטסַאטַאק יד

 רעד ןיא גנַאלקּפָא ןטספיט םעד ןענופעג טָאה ,גירקטלעוו ןטייווצ ןופ

 טָאה עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ סָאד .רוטַארעטיל רעשידיי
 ךָאנ ביוא .רעביירש ןשידיי ןופ טימעג סָאד טנורג ןזיב טלסיירטעגפיוא

 ןענייז רעטלעלטימ םענופ ךשמב ןטייצ עלַאפָארטסַאטַאק עקידרעירפ

 רַאפ טיהעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוקַאד ןוא סעקינָארכ ,תוניק ןבילברַאפ

 ענעי ןופ ענייק ןעק ,ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ןורכז ןשיקלָאפ םעד

 עטצעל יד ױזַא יו ןפוא ןטימ ןכיילגרַאפ טינ ךיז ןרעטסומ עשירַארעטיל

 יד ןופ ןעגנופַאש יד ןיא גנולגיּפשּפָא ןַא ןענופעג טָאה עפַָארטסַאטַאק

 .רעביײרש-עזָארּפ ןוא רעטכיד עשידיי ענרעדָאמ

 ךלמ ,ןײטשטַאלג בקעי ,קיווייל .ה רעטכיד עשידיי יד ןופ קיריל יד
 רעדנַא ןַא ןעמוקַאב טָאה עדַארג םייח ןוא רעוועקצוס םהרבא ,שטיװַאר

 ;טייקכעלקריוו עשידיי יד ןעמענפיוא ןופ סעיסנעמיד עיינ ןוא טעטילַאוװק

 יד טליפרעד גנולצולּפ טלָאװ דיי רעקיטנייה רעד יו ױזַא ,ןעשעג זיא'ס

 סָאװ ,ןובשח ןגנַאל ַא ןופ לכה:ךס ַא ןריפרעטנוא וצ שינעפרעדַאב עשיכיסּפ

 -- רקיעב ןוא עיצידַארט-סקלָאפ ןייז טימ ,טלעוו רעד טימ טריפעג טָאה רע

 ,ןײלַא ךיז טימ -- עטסרעווש סָאד עקַאט ךָאד זיא סָאד ןוא

 ןיא זיא סָאװ ,גייוצ רעשירַארעטיל רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא סע

 ."רוטַארעטיליןברוח , נ"א רוטַארעטיל-טלעוװ רעד ןיא טנַאקַאבמוא ןצנַאג

 ןלייצרעד ,ןעגנונעכייצרַאפ ןוא ןלעװָאנ ,ןעגנורענירעד ,סעקינָארכ יד

 ױזַא .קלָאפ ןופ ןבעל ןיא גנורעדורפיוא רעקיטסייג רעיינ ַא ןגעוו זדנוא

 ןופ ןרַאי ךָאנ ןוא ןרָאװעג ןדנובעגפיוא גנולצולּפ טלָאװ גנוצ יד יװ

 םעד ךיז ןיא טליפרעד קירוצ דיי רענערַאװעג-לוצינ רעד טלָאװ טייקמוטש
 -גוזָאב יד .ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ,םעד ןופ ןליורג יד זלייצרעד וצ חוכ
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 ןקיבײארַאפ ֹוצ ױזַא טינ זיא ,ןענעכייצרַאפ ,ןבעגרעביא ןופ הנווכ ערעד

 ידכ רָאנ ,קלָאפ רעזדנוא ןגעק ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,תועשר סָאד

 ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ טייקכעלשטנעמ יד ןבעגוצרעביא

 ןופ קורדסיוא רעד יװ לָאמ טפָא טגנילק ןביירש סָאד :הטיחש רעד וצ

 זיא טלעװ יד ;ןבעל ןיא ךָאנ טַאה דיי רעד סָאװ ,הנומא רעקידנעַאיַאב ַא

 רעמ זיא עטכישעג עכעלשטנעמ יד ןוא ןייד תילו ןיד תיל טינ ץלַא ךָאנ

 .'וקפה ןוא דרוסבַא ןַא זיולב יװ

 -סַאטַאק ,תונויסנ ערעװש עכלעזַא טבעלעגכרוד טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא

 ,ללכב ןשטנעמ ןיא הנומא רעמ ןפורסיורַא זומ ,ךָאד טביילג ןוא סעפַארט

 זומ סע ;ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ ,סעיצוטיטסניא עלַאיצַאס יד ןיא ןוא

 -ערג ַא ןיא סטוג ןָאט וצ טעטיצַאּפַאק סנשטנעמ םוצ יורטוצ ןפורסיורַא

 ,דרַאגעקריק ,רעקנעד ענרעדָאמ יד ייב סָאד ןפערט רימ יװ ,סָאמ רערעס

 .סעיפָאסָאליפ-סיזירק עקיטנייה יד ןופ רעפַאשַאב יד ,רובינ ,רעטרַאס

 ,ןייטשניבור ףסוי רעטכיד ןלופטנַאלַאט ןופ עמעָאּפ יד ,יױליױּפ ןברוח,

 -ןטעװַאס ןייק ןלױּפ ןופ ןרָאװעג טלגָאװרַאפ גירק ןופ ןרָאי יד ןיא זיא סָאװ

 טימ ןימ םעד ןופ קרעװ עכעלנע עלַא ןופ סיוא ךיז טנכייצ ,דנַאברַאפ

 ַא זיא טנוויל רעד ,רערעסערג ַא זיא םענרַאפ רעד סָאװ ,םעד

 רעד .רעטגַאװעג רעמ ַא זיא טסעמרַאפ רעשיטעַאּפ רעד ןוא רערעטיירב

 גירק ןרַאפ ךָאנ ןעוועג םש הנוק ןיוש ךיז טָאה ,ןייטשניבור ףסוי רעטכיד

 -עַאּפ ןוא רעדיל יד .1939 עשרַאװ ,"ןלעדָאמ, ג"א רעדיל ךוב ןייז טימ

 םענרעדַאמ סיוכרוד טימ ןוא גולק ,קסעטָארג טּפַאכעגפיוא ןבַאה סעמ

 ;ןבעל ןשידיי ןקידהמחלמרַאפ םענופ ןעגנומיטש ןוא רעדליב ,טימעג

 רעיינ .ַא רָאג ןיא ,"ןלױּפ ןברוח,, עמעַאּפ רעד ןיא טניישרעד רעטכיד רעד

 ,שטנעמ-דיחי רעד יװ ןוא ןרָאצ ןסיורג ןופ תודע רעד יװ ,טלַאטשעג

 גנוטרַאװרעד עטסערג יד טבעלעגרעביא געט ענעגייא ענייז ןיא טָאה סָאװ

 זיא 'ןלױּפ ןברוח, ןופ רעטכיד רעד ;גנושיטנַא עטספיט יד ךיוא ןוא

 סעצרוק ַאזַא ןיא ןעשעג זיא סָאװ ,ןברוח ןקידנעייוצ ַא ןופ תודע רעד

 רעלופ רעד ןופ תודע ןַא רעטכיד רעד זיא רָאנ טינ .ןבעל ןשידיי ןיא טייצ

 ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד ןופ גנוטכינרַאפ ןוא גנורעטשעצ

 זיא רעטכיד רעד ;קלָאפ רעזדנוא ןופ לטירד ַא ןופ םוקמוא םעד ,ןלוּפ

 סָאװ ,דנַאל םעד ןיא העיקש רעטצעל רעד ןופ תודע רעד ןעוועג ךיוא

 ןשידיי ןופ ןברוח ןקיטסייג םעד -- ליוק-דרע םענופ לטסקעז ַא טמענרַאפ
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 -ָאס ןופ לײטנַָא םעד ןעזעג טָאה רעטכיד רעד .דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןבעל
 ןדייל יד ןעזעג טָאה רע ;סיצַאנ יד ןגעק גירק ןיא םוטנדיי ןשיטעוו
 עשיסור סָאד סָאװ ,גנוקידייטרַאפ יד ןוא ןשטנעמ ןשיטעװָאס םענופ
 ךיוא טָאה רעטכיד רעד ;רעפיײרגנַא עדמערפ יד ןגעק טריפעג טָאה קלאפ
 -ןטעװַאס ןופ רעביירש עשידיי יד טּפיוהרעביא ,ןדיי ןשיטעוװָאס םעד ןעזעג
 ןוא עיצַאוטיס רעיינ רעד ןיא ןעזעג ייז טָאה ןייטשניבור ףסוי .דנַאלסור
 ןלױּפ ןשידיי ןופ ןברוח -- טייקכעלקריוו רעיינ ַא טימ םינּפ לא םינּפ
 סָאד .רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ עשידיי ןופ ,ןדיי ןענַאילימ ןופ םוקמוא
 טיג ,קינַארכ ַצ יוװ ,"ןלױּפ ןברוח,, עמעַאּפ רעד ןופ טרעוו רעד ,ןגָאז-תודע
 רעלַאנָאיצַאג רעזדנוא ןיא טײטַאב ןוא תובישח ערעדנוזַאב ַא עמעַאּפ רעד
 ,"דנַאלסור תליגמ , ןיא רעִירפ יו טקנוּפ ,רוטַארעטיל

 ןופ רעפסָאמטַא עצנַאג יד ןּפַאכוצפױא טגנילעג ןייטשניבור ףסוי
 רָאג זיב זיא סָאװ ,רעפסָאמטַא ןַא זיא סָאד ;ןבעל ןשיטעװַאס-שידיי
 ,ןייטשניבור ףסוי ןופ ןעוטפיוא עסיורג יד ןופ רענייא זיא סע ;קיטרַאנגיײא
 ןטלַאטשעג יד ןלָאמ רָאנ טינ טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,רעביירש ַא יו
 -לעגרעב ,ַאקטיוװק ,רעפעפ קיציא יו רעביירש עשידיי עשיטעוװָאס יד ןופ
 ןזייו ,ןשטנעמ יו ןרעדליש טנַאקעג ייז ןופ ןדעי טָאה רע סָאװ רָאנ ,ןַאס
 ןזיועג ךיוא טָאה רעטכיד רעד ;רעטקַארַאכ רעייז ןופ טייקרעדנוזַאב יד
 ,םישזער ןשיטילַאּפ םענופ טקריװַאב ןרעו ןשטנעמ ענעדיישרַאפ יד יו
 ןכַאמרעביא ןעמונעג טָאה סָאװ ,"גנונדרַא רעלַאיצַאס רעיינ, רעד ןופ
 .ןשטנעמ םעד

 ,ןגיוא ענעפַא טימ ןקוק ,שטנעמ רעיינ ַא יוװ ,טוװּורּפ ןייטשניבור ףסוי
 ןופ .ןבעל רעייז ןופ ללכב ןוא ,ריפפיוא רעייז ןופ שינעטער יד ןענעקרעד
 דנַאברַאפ-ןטָאר ןופ רעביירש עשידיי יד טימ םיא טדניברַאפ טייז ןייא
 עשירַארעטיל יד סָאװ סָאד ,טײקטנעָאנ רעשיקלָאפ ןופ טפַאשרעדורב יד
 -נעצנַאק ןעועג ךָאנ ,רעירפ רוד ןייא טימ ,טשרעקַא ךַאנ זיא החּפשמ
 רעד ךיוא ;ץרּפ שוביײל קחצי ןופ בוטש רעד םורָא ,ןלױּפ ןיא טרירט
 ןופ רעטָאפ רעד ייס ,"לקינייא , סָאד ןוא "עדייז, רעד ייס סָאװ ,טקַאפ
 .טנעקעג ערעדנַא יד ענייא ךיז ןבָאה החּפשמ רעשירַארעטיל רעיינ רעד
 ןַארַאפ ןיוש זיא טײקטנעַאנ רעד ןיא םגה ,טיײקטנעַאנ עטכע ןַא זיא סָאד
 סָאד ,עיצולַאװער-רעבָאטקָא יד ןגָארטעגנײרַא טָאה סע ןכלעוו ,סיר רעד
 יד ,ןבעל ןשיטעוװַאס ןופ ַאּפמעט רעיינ רעד ןגָארטעגנײרַא טָאה סע סָאװ
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 -עג טָאה םישזער רעשיטילָאּפ רעד סָאװ ,טעטילַאטנעמ עכעלשטנעמ עיינ
 : ןפַאשַאב וצ טכוז

 עכעלשטנעמ עקיטכירפיוא לסיב שּפיה ַא סיוא טקירד ןייטשניבור .י

 ןעמונעגפיוא ןבַאה עכלעוו ,רעביירש עשיטעווַאס עּפורג רעד וצ גנויצַאב

 ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןלױּפ ןופ םיטילּפ יד טפַאשדניירפ סיורג טימ

 סָאַאכ םעד ןיא ןבָאה רעביירש עשידיי עשיטעווַאס יד .,דנַאלסור-ןטעוװַאס

 רעד .טייקכעלשטנעמ לסיב טּפיה ַא ןזייווסיורַא טוװּורּפעג המחלמ ןופ

 -טנעַאנ רעשידיי ןוא טייקכעלשטנעמ ןופ תוכז ַא ייז ףיוא טניפעג רעטכיד

 ,רעצ ןסיורג םעד ןגָארטוצרעביא ךעלגעמ ןכַאמ ןטנעמַאמ יד טָא טשרע ,טייק

 .ןשטנעמ ןשידיי ןדעי ןופ ץרַאה סָאד ןליפנָא זומ רעכלעוו

 ִצ

 ענייז ןרעדליש רקיעב רעטכיד רעד זומ קרעװ ןשיטעַאּפ ןדעי ןיא יו

 טימ סע טוט ןייטשניבור .תובשחמ ןוא תונויער ,ןעגנובעלרעביא ענעגייא

 ,ךיז ןרעדליש זומ רע .טנַאלַאט ןשיטעָאּפ ךס ַא טימ ,טייקטינעג ךס ַא

 םעד ,ןלױּפ ןופ ,םייה ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא זיא סָאװ ,ןדיי םעד

 .לרוג ןעמַאזיורג ןופ טרעשַאב זיא געװ-רעדנַאװ ןייז סָאװ ,דנובַאגַאװ:ןדיי

 ףיוא ןבעל רַאי טנזיוט ךַאנ ;בושי ַא ןופ ןבעל ןיא סיר ַא ןעשעג זיא סעּפע

 טָאה ,ןפַאשַאב טָאה זנכשא סָאװ ,רעגייטשנבעל ַא ןיא ,ןלױּפ ןופ דרע רעד

 -ַאיזַא ןופ רוטלוק רעד טימ טנגעגַאב גנולצולּפ דיי רעשילוּפ רעד ךיז

 ,דָארגנינעל ,עווקטָאמ יו טעטש-טלעוו ןופ ןבעל םעד טימ ,רעקלעפ עשיט

 ןעו םערוטש-טלעװ ןשיטילָאּפ םעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא זיא ןוא

 -:ַאלעמ רעזדנוא ףיוא רעקלעפ ןוא רעדנעל ןופ םויק רעצנַאג רעד שממ

 ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד ,לָאשגָאװ ןפיוא ןעגנַאהעג זיא טענַאלּפ רעשילַאכ

 וא ןגולק ,ןשילידיא-קסעטָארג םעד ןיא ןפערט רימ עכלעוו ,רעדליב יד

 רעטכיד רעד ןכלעוו ןיא ,בצמ םעד זיב '"ןלעדָאמ, ךוב ןטנַאמרַאש

 ןוא .ןכיילגרַאפ וצ טינ טממ זיא ,גירק-טלעוו ןתעב ןענופעג ךיז טָאה

 ןייז טימ ןוא טּפַארק רעשיטעָאּפ ןייז טימ ןייטשניבור ףסוי טָאה ךָאד

 -סָאמטַא יד ןוא טסייג םעד ןעמונעגפיוא ,ןייטשרַאפ ןופ חוכ ןכעלשטנעמ

 רע ןוא ;הפוקת רעשירַאטסיה רערעטיב ןוא רעכעלקערש רעד ןופ רעפ
 ןיא ןבעגרעביא טנעקעג ןשינעעשעג יד ןופ ףיולרַאפ ןצנַאג םעד טָאה
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 -לעוו וצ טייקפייר עלופ יד ןזייוו סָאװ ,תורוש עקידנעגניז ,עקידנעגנילק

 ןיא עיצקיד עשיטעַאּפ יד ןוא זרעפ רעשידיי רעד ןעגנַאגרעד זיא סע רעכ
 ,רוטַארעטיל רעיינ רעזדנוא

 ןייק טימעג ןייז ןיא טינ טגָארט ןייטשניבור ףסוי סָאװ ,טוג זיא סע

 ; םורק טייקכעלקריוו יד טכַאמ גנורעטיברַאפ .ןשטנעמ םוצ גנורעטיברַאפ

 עשיטעוװַאס סָאד טעז רע ;םימחר ךס ַא ןגעקטנַא טגָארט רעטכיד רעד

 עשיסור יד רעביא טכַאװ סָאװ ,רעיורט םעד ,טנלע ןסיורג ןייז ,דנַאל

 ןוא רעצ רעסיורג רעד סױרַא םיא ןופ טדער סע .רעפרעד ןוא רעדלעפ

 ןופ טמאטש סָאװ ,רענייא ףוס-לכ-ףוס זיא דיי ַא ;גנורעטיברַאפ יד טינ

 טײקשינַאמוה רעפיט ןופ טפַאשנגײיא יד .םינמחר ינב םינמחר קלָאפ ַא

 ןייק ןענעייל טינ רעבָא ןעק ןעמ .עמעָאּפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק

 -ַאב זיא סָאװ ,טפַאשלעזעג ַא ױזַא יו ןליפרעד טינ ןוא תורוש טרעדנוה

 רעד ןיא טָאה ,טלעוו ַא ןעיובוצרעביא הנוכ רעד טימ ןרָאװעג ןפַאש

 ןוא עקיטסייג ַא טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ןשטנעמ ןרַאפ ןפַאשַאב ןתמא

 יד ,טייקכעלקריוו רעלַאיצַאס רעד ןופ תוריתס יד טָא .עקטסַאּפ עטיזיפ

 ,ןשטנעמ ןרַאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא ןענייז סָאװ ,ןרעירַאב עיינ עלַא

 -רעטניה ןפיוא רימ ןעעז גנידצלַא סָאד ,ןליפ ןייז רַאפ ,ןעקנעד ןייז רַאפ

 סָאװ ,הלהב רעסיורג ַא ןופ ,עפַארטסַאטַאק ַא ןופ ,המחלמ ַא ןופ טנורג

 ןיא רימ ןליפ ץלַא סָאד ;ןשינעלגנַאר עריא ןטימ ןיא דנַאל ַא טלַאפַאב

 םענופ רעטכיד רעד ןעמונעגפיוא טָאה סע ןכלעוו ,טעּפמיא ןסיורג םעד

 ."ןלוּפ ןברוח,, קרעוו

 ןענייז עמעַאּפ ַא זַא טימ גנודניברַאפ ןיא ןעמעלבָארּפ עשירעלטסניק יד

 ןעגנערבוצניירַא טייקיטיינ יד (ב ,גנונַאּפש יד ןטיהוצפיוא טייקיטיינ יד (א

 ,עיצקיד רעשיטעָאּפ רעכייר ַא ןופ ףליה רעד טימ טייקנדיישרַאפ גונעג

 עלופטייטַאב ןוא עטכע ,עקידנעגנילק ,עלופ גונעג ןפַאשַאב ןענעק וצ (ג

 סָאד .ןטייווצ ןוא דַאזיּפע ןייא ןשיווצ ,ןלַאװרעטניא עשיריל יו תורוש

 .טפַאשרעטסיימ סיורג רוטַארעטיל רעקיצנייא רעדעי ןיא טרעדָאפעג טלָאװ

 רעד ןופ סרעטסיימ עסיורג יד טגָאמרַאפ טָאה גנוטכיד עשילגנע יד

 עשידיי יד .טרעדנוהרָאי ןט19 ןוא ןט18 ןיא ןיוש עיצקיד רעשיטעַאּפ

 והילא ךוב-אבב ןופ רעלטסניק ןסיורג םעד טגָאמרַאפ טָאה רוטַארעטיל

 רוטלוק עשירַארעטיל יד ייס ןוא חסונ רעכעלכַארּפש רעד ייס רָאנ ,רוחב

 עשידיי יד .ןרָאװעג ןסעגרַאפ זיא רעדָא ןטיבעג ךיז טָאה טייצ רענעי ןופ
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 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד ברע טכיירגרעד רעבָא טָאה רוטַארעטיל

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא .טייקשירעלטסניק ןוא טייקפייר עיינ ַא המחלמ-טלעוו

 ,דנַאלסור-טעווַאס ןופ רעטכיד עשידיי יד דָארג ןגָארטעגוצ םעד וצ ןבָאה

 גנַאגרעטנוא םעד ןרעדליש וצ עבַאגפיוא יד ןענַאטשעג זיא ייז רַאפ ןיוש

 ןעועג טינ זיא סע .םעיינ ַא ןופ גנַאגפױא םעד ןוא ןבעל טלַא ןַא ןופ

 םעד ןופ גנוטכיד יד טנכייצעגסיוא טָאה סָאװ ,םזיריל רעד זיולב גונעג

 ,טרעדנוהרָאי ןטס20 בײהנַא

 -עלייצרעד רעשירעטכיד רעד ךָאנ גנַארד רעד ןעמוקעגפיוא זיא סע

 ןרעדליש ,ןטקַאפ ךיוא ןבעגרעביא טפרַאדעג טָאה עיזעַאּפ יד .טייקשיר

 -ַאב רעיינ ַא ןופ םָארטש רעסיורג ַא יו ױזַא ,ןעשעג זיא סע ;ןשטנעמ

 -נַאג רעד ייב ןסירעגסױרַא ךיז טלָאװ סָאטַאּפ רעשירפ ַא ןוא גנורעטסייג

 -וטלוק ןוא עקיטסייג עקיזָאד יד .רעטכיד עשידיי עשיטעווַאס טכיש רעצ

 עכלעוו ,קינכעט רעד ףיוא ןקריו טזומעג ךיוא טָאה גנוניישרעד עלער

 קינכעט עשיטעָאּפ יז .ןטסעמרַאפ עיינ יד ןכַאמ ךעלגעמ טפרַאדעג טַאה

 רערעסערג ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעטכיד עשיטעווָאס יד ןופ

 רעכלעוו ,סנַאנָאסַא םעד ןופ ץונַאב ןטימ ,ןטײקכעלגעמ-םַארג ןופ תורישע

 -סקורדסיוא עלופ יד ןרעטש טינ ןוא םַארג םעד ןטייב טפרַאדעג טָאה

 ןעגנוכיירגרעד יד ױזַא יו ןעז וצ זיא ללכב .טעַאּפ םעד ןופ טייקכעלגעמ

 עשידיי יד ףיוא ןעוועג עיּפשמ ןבָאה רוטַארעטיל רעשיטעווַאס רעד ןופ

 טלגָאװרַאפ המחלמ ןופ ןרָאי יד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןלױּפ ןופ רעטכיד

 ןייז טיהעגפיוא טָאה ייז ןופ רעדעי םגה .דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןרָאװעג

 יז ןבָאה ,ןדיי ןקידנדייל ַא ןופ ,רעטכיד ַא ןופ טעטירגעטניא ענעגייא

 עכלעוו ,קינכעט רעשיטעַאּפ רעד ןופ ןסָאנעג ןצנַאג ןיא ןוא לופ רעבַא

 ךיא םעד ךרוד ןתמא רעד ןיא ןענייז ייז ןוא ןעמונעגרעביא ןבָאה ייז

 ףסוי ןופ ךוב סָאד .רוטַארעטיל רענעמוקעגמוא ןַא ןופ םישרוי יד ןרָאװעג

 ןופ עיצקיד יד ןוא ןרעינַאמ עשיטעַאּפ ךס ַא טנשריעג טָאה ןייטשניבור

 .ָאקטיװק ןוא רעפעפ קיציא ,שיקרַאמ ץרּפ יו רעטכיד עכלעזַא

 קיטכיו ךיוא רעטכיד ןרַאפ זיא רוטקורטס ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ

 טייז רערעדנַא רעד ןופ ,גנומיטש רעד ןופ טײקצנַאג יד ןטיהוצפיוא ןעוועג

 ,ןריאירַאװ וצ רדסכ ןעוועג קיטיינ זיא

 רעד זיא ןָאט-טנורג רעד ,רעקיבלעז רעד לָאמ עלַא זיא טעשזוס רעד
 רע ּוװ ,דנַאברַאפ-ןטַאר טזָאלרַאפ רעטכיד רעד .גנוטרַאװרעד ןופ ןַאט
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 ןיא טרָאפ רע ןוא ,עפַארטסַאטַאק ןוא גירק ןופ ןרָאי יד טכַארברַאפ טַאה

 ןפיוא טעז רע ,קלַאפ ןייז טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ןיוש סייוו רע .ןלױּפ

 עטנערברַאפ טעז רע ,עשיסורסייוו ןוא עשיסור ,טעטש עטנערבעגּפָא געוו

 ,רעמינּפ עקירעגנוה טעז רע ,ןוויטַאמָאקַאל עטרעקעגרעביא ןוא ןענַאגַאװ

 רעביא טזַאל סע ןכלעוו ,ןברוח םעד ןופ ןטשער יד םוטעמוא ןיוש טעז רע

 -עג טינ ַא ןַארַאפ ןיא סעּפע רָאנ .קלָאפ ןקיצנייא ןדעי רַאפ גירק רעד

 טָאה טייקלופ-סגנומיטש ןוא גנומיטש ןופ טרּפ ןיא ךיוא ; גנונעפַאה עטליטש

 "וצנַא גנונַאּפש יד ױזַא יו ןסיוו ןוא טפַאשרעטסיימ ןזיוװַאב רעטכיד רעד
 .עמעַאּפ ןייז ןיא ןטלַאה

 זיא ,ןייטשניבור םעיינ םעד ,ןענייטשניבור ףסוי ףליה וצ ןעמוקעג

 עשיטנעדַאקעד יד ןופ רעטכיד רעד ,ןייטשניבור ףסוי רעקידרעִירּפ רעד

 ,סיוא ךיז טכוד סע םגה .ליּפש ןוא קסעטָארג םעד ןופ רעדיל-דרַאגנַאװַא

 ךורברעביא ןַא שממ רָאפ ךיז טימ ןלעטש קרעװ ייווצ עטצעל ענייז זַא

 .ױזַא טינ ךָאד רעבָא סע זיא ,גנופַאש רעשיטעָאּפ ןופ ןפוא ןצנַאג ןייז ןיא

 טלָאװ ,טרעטסײמַאב טוג טָאה רע סָאװ ,ליּפש-קסעטָארג ןשיטעַאּפ םעד ןָא

 -כיד םענעגייא ןייז ןופ לּפמעטש םעד ןגיילפירַא טנעקעג טינ רע

 ןופ קסעטָארג יד ןעזרעד גנולצולּפ טנעקעג טינ רע טלָאװ ."ךיא , ןשירעט

 .םעטסיס רעלַאיצָאס רעיינ ַא ןופ ,טייקכעלקריוו רעשיטילָאּפ ַא

 ב

 עקיטנַאק יירד טכַאמעגכרוד רעטכיד ַא יװ טָאה ןייטשניבור ףסוי

 רעדיל ךוב ןייז ןיא ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ זיא .גנולקיוטנַא ןופ סעפוטש

 ,ןעוועג רע זיא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא רעַירפ זיא'ס יװ ,(1929) "ןלעדָאמ , נ"א

 עטּפַאכעגפיוא-קיצילב ןופ ,ליּפש ןגולק ןופ ,קסעטַארג ןופ רעטכיד רעד

 ןופ טלעװ עשידיי יד .ןשזַאמיא ןוא רעדליב עקסעטַארג ,עשיטסַאטנַאפ

 ,ןדליש עטעילַאמעגסיוא ךרוד סעמעַאּפ ענייז ןיא טדער לטעטש ןוא טָאטש

 טמוקַאב טלעװ עמוטש יד .ךעלסעג עשידיי ןוא רעטצנעפ ענעפַא ,סנעמיוק

 ,ןשידָאמיײנ םענעי ןופ לסיב ַא ןַארַאפ ןיוש זיא ןצרּפ ייב .ןושל ןוא ןבעל

 ןשיוװצ ןסעומש טכעה יד ,"טלייצרַאפ הנבל יד, ןַארַאפ ; רעגייטש ןטנַאקיּפ

 ,ךיז טהמכח בלַאק ַא ,ןריזַאטנַאפ רעניה יד ,רָאװ ןפיוא טמיורט זיור ַא ,ךיז
 ןיש טָאה ןילטייצ ןרהא רעטכיד רעד ךיוא .לג"דא רסומ ןגָאז ןּפמַאל
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 ןוא טלַא ּוװ ,ליטס ןגולק-ךעלרעטיב םעד ןופ טייקפרַאש יד טגָאמרַאפ

 טעז ןשטנעמ ןופ טלעװ יד .טשימעגפיונוצ ןרעוו ,יינ ,ןריובעג-טשרע

 ,ליפעג סָאד טעייטרַאפ ךיז טלָאוװס יװ ;םולח רערעטיב:-סיז ַא יו סיוא

 קוק ַא ןבילברַאפ גנַאל ףיוא טינ ןענייז ךעלסעג ןוא ןסָאג עשידיי יד זַא

 ןוא םימחר טימ ןעמענפיוא גנידצלַא סָאד ןעמ לָאז רעבירעד ,ןַאט וצ

 ןיא טרעוו ץלַא םערַאװ -- גנוקיצטנַא טימ ,רעמ ךָאנ .עביל רעסיורג טימ

 .ןרָאװעג-יינ שילרעטסיוא סעּפע יוװ גנוטכיד רעד

 ןַא טכַאמעג קידיירפ ןוא שירפ ןוא גנוי קירוצ טָאה ןייטשניבור ףסוי

 רקיעב ,רוד-ינב ענייז ןופ ליפ ױזַא רַאפ זיא סָאװ ,טלעוו ענערָאװעג-טלַא
 -רעטנוא ףיוא טּפשמרַאפ ןעוועג ,ץענערג רעשיטעווָאס טייז רענעי ףיוא

 ,רעטבעלעגּפַא רעד טָא רַאפ ןיוש טייטש סע זַא ,טליפעג ןבָאה ךס ַא .גנַאג

 רעגנוי רעד רָאנ .רבק ...רעשירָאטסיה ַא טײרגעגנַא טלעוו רעקידנברַאטש

 ,ןטלעצעג ענייד ןענייז ןייש יו ...םיענ המו בוט המ :טגָאזעג טַאה רעטכיד

 ַא סעּפע טימ טקוקעג טָאה רעטכיד רעד .לטעטש ןוא טָאטש שידיי ןיימ

 -עָאּפ ענייז ןיא ּפָא טלָאמ רע עכלעוו ,ןענױשרַאּפ יד ףיוא שודיח ןסיורג

 יד ןיא טמַאצעגנייא ןביילב טינ ןליוו סָאװ ,ןשטנעמ ןענייז סָאד :סעמ

 ןענעק ןענױשרַאּפ ענדָאמ עקיצרַאה יד .טלעוו רעטלַא ןַא ןופ תומא דלד

 רעמ ,עיינ ַא סיוא ייז ןטכַארט ,טייקכעלקריוו יד ןכַאמרעביא טינ יאדווא

 עלַא ןעוט ייז .טייקכעלקריוו עכעלביילגמוא ןוא עקסעטַארג ,עטנַאמרַאש

 ןבעל ייז סָאװ זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלרעד וצ טינ ידכ ,ןכַאז עכעלגעממוא

 .ןבעל עטרעשַאב עקיצנייא סָאד זיא ,ןבעל ייז יוװ ןוא

 ןטלָאמעגסױא ןטימ בייו סרעדיינש םעד טריפ סע סָאװ ,עביל יד

 ,רעטצנעפ ריא ןגעקטנַא דליש ןפיוא טלָאמעגסיוא --- ,רעילַאװַאק ןליווו

 יד ןופ ןשרַאמ יד יו טעטילַאװק-טייקכעלקריוו רעדנַא ןייק טינ טגָאמרַאפ

 יד .טנלע ןלַאיצָאס ןופ טלעוו יד ןעיירפַאב וצ ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי

 .טעטילַאװק-קזוח עבלעז יד טגָאמרַאפ טָאה טלעװ רעד וצ עביל עשידיי

 ןעוועג זיא טלעוו יד לייוו רָאנ ,טכע ןעוועג טינ זיא עביל יד לייוו טינ ןוא

 .תועיבצ ריא ןיא רעטיב ,טייקשלַאפ ריא ןיא םַאזיורג ,שלַאפ

 ,טרעדנוהרָאי ןקירעיורט רעזדנוא ןשרָאפסױא לַאמ ַא טעװ סע רעװ

 -שרעב ,רעבעוו ,ןעגנוי-רעדיינש יד ןעמענפיוא גנורעדנּוװַאב טימ טעװו

 עילָאכנַאלעמ טימ טעוװ רע ןוא רעפַאשַאב-עיצולַאװער ,רעטעברַא-רעט

 ,רעיוב-עירעּפמיא ,רעקיטילַאּפ-ןטכַאמ-סיורג יד ןעמענפיוא קזוח ןוא
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 ןוא טייקיצרַאה ,תומימת טגָאמרַאפ ןבָאה עטשרע יד ;רעגנערב-"םולש ,

 טימ טלעוו סנשטנעמ ןופ טייקגנע יד ,ןצענערג יד ןסיירפיוא טלַאװעג ןבָאה

 ענעי ןוא ,םימיה תירחאב ןלַאיצָאס ַא טימ ,םזיוויטקעלַאק ,עיצולָאװער

 -עג ,תוסיפת ,סעזערעב-זוטרַאק ,סעיגָאלָאעדיא ערעטצניפ טכַארבעג ןבָאה

 דח רענרעדָאמ רעד ןעוװעג זיא סָאד ,ןרעמַאקיזַאג ןוא ןרעהרַאפ-וא-עּפ

 טָאה לרוג ןשידיי ןופ שינעטנעקרעד עשיגַארט יד .ליּפש-קזוח ַא יװ ,אידג

 -יטּפָא וצ ןעוועג רעבָא זיא טייצ יד ;טגָאמרַאפ ץרּפ .ל .י לייט םוצ ןיוש

 ןיוש זיא טייוו טינ, זַא רָאנ יװ ןעגנַאלק ערעדנַא ןרעהרעד וצ שיטסימ

 ,"גנילירפ רעד

 ןרָאװעג טלגָאװרַאפ ןייטשניבור ףסוי זיא גירק ןופ ןרָאי יד ןיא

 -עזוצ המחלמ עכעלקערש יד טבעלעגרעביא טָאה רע .דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא

 ,ןעגנַאגעגסיױא טולב ןיא זיא סָאװ ,קלָאפ סיורג ַא ןופ לגנַארעג םעד קידנע

 -כיד רעד .אנוש ןשיטסיצַאנ ןטימ קידנפמעק ןוא ןגעקטנַא ךיז קידנלעטש

 רע לפיוו ,ןעעז רימ רעבָא ,תודע רעקידנגייווש ַא בור'ס ןעוועג זיא רעט

 ...רָאװ רעטרַאה רעד ןופ ןוא ,רעיורט ןסיורג םעד ןופ טּפַאזעגנייא טַאה

 .תודע רעקידנענַאמ ַא ןייטשניבור ףסוי זיא "ןליוּפ ןברוח,, ךוב ןיא

 -יא ןבָאה ןענײלּפ עשיסור יד ףיוא גנורַאפרעד יד ,ןרַאי-המחלמ יד

 םיא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סע .העּפשה עסיורג ַא דימת ףיוא טזַאלעגרעב

 םערופ רעד ךיוא יוװ ,רוקמ רעד ןוא ןעגנועז עשיטּפילַאקַאּפַא ןופ חוכ ַא

 "רעטייל סבקעי, דיל ןייז .שמוח רעד ,ך"נת רעד זיא ,םעלַא םעד ןופ

 ,ןביולג ןקידנטכיולפיוא ןסיורג ןטימ טקריוו

 םעד ךרוד עשירָאטסיה סָאד ןעמענוצפיוא טרעשַאב זיא ןשטנעמ ןדעי

 ,טקילפנַאק םעד ןעמענפיוא זומ טימעג ןייא ,שטנעמ ןייא .ןלעודיווידניא

 ןעמענ רימ סָאװ .ןסַאלק ןוא רעקלעפ ןשיווצ טסעמרַאפ םעד ןוא לרוג םעד

 קידתמא ןוא טכע טייוו יו ףיוא קידתמא ןוא טכע ליפ ױזַא ףיוא זיא ,ףיוא

 ...רבגה ינַא : טגָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ המשנ יד ,ילכ עכעלשטנטמ יד זיא סע

 עטיובעגפיוא שירעלטסניק ,עסיורג ַא רָאנ טינ זיא "ןליוּפ ןברוח;

 רעקידהמיא ,רערעװש ַא ,טייצ ַא ןופ טנעמוקָאד ַא ךיוא זיא'ס ,עמעָאּפ

 רעטכיד רעד .ןביירש וצ רערעווש קרעװ שיטעַאּפ ַאזַא זיא רַאפרעד .טייצ

 זומ רע .ןשינעעשעג יד ןופ ןוא ףַאטש םענופ ןרעוו טשרעהַאב טינ רַאט

 ןופ ןרוטנָאק יד ןענעכײצנַא לָאז סָאװ ,םַאר עגולק-שיטעַאּפ ַא ןעניפעג

 -עטסַאמרַאפ-טיירב ַאזַא טימ ,קרעוװ ַאזַא רַאפ .טלַאמ רע סָאװ ,טלעוו רעד
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 ,עיציוטניא םתס גונעג טינ רעבירעד זיא ,עוװנַאק רעשירַארעטיל רענ

 טיובעגפיוא ןוא ןרעו טרעלקרַאפ זומ קרעוו ַאזַא ,ןפַאש רַאבלטיממוא
 .ןרעוװ טרעלקעגוצ טינ ןוא טרעלקרַאפ ,ןרעוו

 זיא לפיוו ןוא ןינב רעשיטעָאּפ זיא עמעָאּפ רעגנַאל ַאזַא ןיא לפיוו

 ,ןביילב טינ ןעק ליפיוו ןוא ןײטשַאב ןביילב טעװ ליפיוו ;טנעמַאנרַא

 ןופ גנופַאש רעשיטעָאּפ רעדעי ןיא ףיוא ןעמוק סָאװ ,סעגַארפ ןענייז סָאד

 ,םענרַאפ םעד

 עשיװַאלס ךיז ןיא טגָאמרַאפ "ןליוּפ ןברוח , זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ללכ ךרדב

 ,עפַארטס עשיטעַאּפ יד בור'ס זיא שיװַאלס .ןטנעמעלע עשידיי ףיט ןוא

 ,טפַאשנדייל יד זיא שידיי .טקַאט רעד ןוא םעטָא רעד ,גנַאלק ,םעטיר רעד

 ןופ ןײזטסּוװַאב רעד ,ןידה-םוי ןרַאפ טייטש שטנעמ רעד זַא ,ליפעג סָאד

 ןוא השודק ןופ ליפעג סָאד זיא שידיי .קוק-טלעוו ןשירַאטסיה ןופ ,רזג

 -טרָאװ רערעייט רעד זיא שידיי .ןבעל סנשטנעמ םעד ןופ גנורעּפכַא ןופ

 .טפַאש רע ןכלעוו טימ ןוא טצונ רעטכיד רעד סָאװ ,ןגעמרַאפ

 זיא עלובַאפ יד ,ןלױּפ ןברוח , עמעַאּפ רעד ןופ םַאר ענײמעגלַא יד

 ,גירק ףוס זיא'ס :עזייר עכעלנייוועג ןייק טינ זיא'ס .ןַאב רעד טימ עזייר ַא

 דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ טרָאפ דיי ַא .ןשטנעמ ןרַאפ העיסנ עקידלרוג ַא זיא'ס

 ? םיא טרַאװרעד סָאװ .ןילַא רעטכיד רעד זיא דיי רעד .ןלױּפ ןייק קירוצ

 טָאה רע ןעמעוו רָאלק טינ ,קירוצ טרָאפ רע סָאװ רַאפ רָאלק טינ זיא'ס

 .ענעגייא ,עטנעָאנ ,טזָאלעגרעביא

 םעד טזָאל סָאװ ,טייקנַארק עשידיי ַא זיא ןוחטב לייוו קירוצ טרַאפ רע

 ,ןרעװ קנַארק שילַארָאמ -- זיא רע יו רעטסנרע ןרעװ קנַארק טינ ןדיי

 .עמעָאּפ יד ןָא ךיז טבייה ױזַא ןוא .ןרעוו ןברָאדרַאפ

 א

 םיוק ןעק יז זַא ,ןרָאװעג טקידלושַאב גנַאל זיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןופ ןעמוקעג בור'ס זיא גנוקידלושַאב יד .לטעטש םעניילק םענופ סױרַא

 -רָאי ןט18 םעד טניז ןופ טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ךָאנ ָאטינ .לַאװק םענעגייא

 .טלעוו רעסיורג רעד וצ ךיז ןסייר ַאזַא ,טעּפמיא ַאזַא טגָאמרַאפ טרעדנוה

 -נײרַא ,טייקיגוצסיורג טנָאמעג טַאה רע ןעוו טכערעג ןעוועג רעבַא זיא ץרּפ
 זיא שטנּוװ רעד .ןגיוא עשידיי טימ יז ןעז רעבַא ,טלעװ רעד ןיא ןעגנירד
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 -טלעוו עטייווצ יד .ןפוא ןשיגַארט ַא רָאג ףיוא רעבָא ,ןרָאװעג םייוקמ

 עטשרמולכ ןייז ןוא ןדיי ןשילױּפ ןופ טלעוו יד טכַאמעג בורח טָאה המחלמ

 עלַא ןופ תודע רעד ןרָאװעג זיא דיי רעד .טלעוו רעד ןופ טיײקטרילָאזיא

 .םוקמוא ןוא םזישַאפ ,עיצולָאװער ,גירק : ןעמזילקַאטַאק עשירָאטסיה

 ַאמלַא ןטייו ןיא ןפרָאװרַאפ ןרָאװעג זיא רעביירש רעשידיי רעד

 "וינ ןיא ,ןעגנַאגעגפיוא דיל עשידיי סָאד זיא רעטעּפש ;ריביס ןיא ,ַאטַא

 זיא רעטכיד רעשידיי רעד .ביבא-לת ,עװקסַאמ ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ ,קרָאי

 םעד ןעזעג טָאה רע .טײקטמַאצעגמורַא ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא

 ןטרעטעמשעצ םעד ךיוא רעבָא ,קלָאפ םענעגייא ןופ געוו-םירוסי ןסיורג

 -רעד וצ גונעג זיא גָאט וצ טנייה .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ ןשטנעמ

 "עג, סרעוועקצוס .א ,עיגָאלירט ןייז ןוא ןַאמ .מ רעקיַאזָארּפ םעד ןענַאמ

 -עקצוס םהרבא ןיא .םענרַאפ ןשיטעַאּפ ןסיורג םעד ןעז וצ ידכ ,"טַאטשמיײה

 רעריביס םענופ ןה ,ָאטעג ןופ ןה גנונַאמרעד יד ּפָא טגנילק דיל סרעוו

 ךיוא רעבָא טגנילק סע ;דניק .ַא יװ ןעמונעגפיוא טָאה רע ןכלעוו ,יינש

 גירק רעד טָאה ןעדַארג םייח .תפצ ןוא םילשורי ןופ עקידמיסינ סָאד ּפַא

 -עגייא ןוא רעשילרעטסיוא רעד ןופ ,ןסַאג רענליוו יד ןופ ןעמונעגסױרַא

 לא םינּפ םיא טלעטשעג ןוא הבישי רעד ןופ ןוא ףיוהלוש ןופ טלעוװ רענ

 רעדעי .טרעדנוהרַאי רעזדנוא ןופ ןשינעעשעג-טלעוו עטסערג יד טימ םינּפ

 ,רעביירש עשידיי ערעדנַא ליפ ןוא רעטכיד עטנַאמרעד יד ןופ רענייא

 ןפַאש רעייז ןיא ןבָאה ייז .ןרָאצ ןסיורג םעד ןופ תודע עלַא ןעוועג ןענייז

 | .טלעוו רעד וצ ןריט יד טנפעעגפיוא

 ןשטנעמ ןופ ןגָאז תודע םעד ךרוד רַאנ ?טלעװ טסייה סָאװ ןוא

 ןבעל סָאד ןוא שטנעמ ַא טרעו שטנעמ רעד ,טלעוו ַא טלעװ יד טרעוו
3 

 דרוסבַא סיוא טרעוו

 טכיירגרעד ,רעטרַאס לוָאּפ רעקנעד ןשיזיוצנַארפ םוצ הריתס ןיא רָאנ

 -יינ רע ;חוכב טינ סָאד זיא רע ,ןײלַא טינ תוגרדמ עלַא יד שטנעמ רעד

 ןשידיי םייב .עיצידַארט רעשירָאטסיה ןייז ןופ ףליה רעד ןיא ךיז טקיט

 םיא ןעק סָאװ ,תוחוכ עקידמיסינ יד ןופ רענייא טרַאװ זיא רעטכיד

 ןטלַאטשעג וצ טפַארק עשירעפעש יד ןבעג םיא ןוא ןבעל םייב ןטיהפיוא

 ."טרָאװ סָאד ןעוועג זיא בײהנָא ןיא , זַא ,תמא זיא סע ביוא .ןעמערופ ןוא

 .ןפַאש ןייז ןוא רעטכיד םעד ךייש רקיעב סָאד זיא
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 ִצ

 ןרעטנוא טבעל קרעוװ שיטעַאּפ סנייטשניבור ףסוי ןופ רענעייל רעד

 "יריל (ב ןוא עיצַאטנעמולַאד (א :תואחסונ עשיטעָאּפ ייווצ ןופ קורדנייא

 ,םעד ףיוא ןגָאז תודע סָאד זיא סָאד ,עיצַאטנעמוקָאד יד ,ןלַאװרעטניא עש

 טָאה גירק ןופ טייצ ןיא דיי רעד סָאװ ,ןעזעג טָאה רעטכיד רעד סָאװ

 טבעלעגרעביא

 -עלַא רַאפ קיטליג ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג ןגעוו זיא ןגָאז תודע סָאד

 ,רעגנוה ,גירק :ןעגנובעלרעביא עויטקעלַאק ללכ ךרדב ןַא ןריר ייז .ןעמ

 ןזומ ךָאד ןוא ויטקעיבָא ןרעו טרעדלישעג ןזומ ןשינעעשעג יד .ןברוח

 יו םתס ןלייצרעד וצ גונעג טינ זיא סע .יינ זיא סָאװ סעּפע ןגָארטוצ ייז

 ןזיועגנָא רעַירפ ןיוש זיא סע יװ ,טפלעה רעטכיד םעד .ןעוועג זיא סע

 ןענעק ןופ ,קסעטָארג ןופ עיצקיד עשיטעַאּפ עקידרעַירפ ןייז ,ןרָאװעג

 -קריוו ךיוא טלדנַאװרַאפ רעטכיד רעד .ןכַאז ןופ רעױּפַאק םעד ןּפַאכפיוא

 ,שילָאבמיס טרעוו סָאװ ,טייקכעלקריוו ַא ןיא טייקכעל

 ,סיוא לָאמ טפָא ךיז טכוד ,"ןלוּפ ןברוח,, ןופ לייט רערעקרַאטש רעד

 -- יעסידָא רענערָאלרַאפ רעד -- רעטכיד רעד וו ,ןדוילרעטניא יד ןענייז

 -יא ןופ רָאנ ןסיורד ןופ טינ טקוק רע ּוװ ,טכיל ןגייא ןייז ןייגפיוא טזַאל

 םעד ןופ טלעװ עטסקינייועניא יד טרעדליש רעטכיד רעד .קינייװענ

 רעד .(66--=63 זיז ,ןלױּפ ןברוח ,,) .גנונָאמ ענעגייא ןייז ,רערעדנַאװ-ןדיי

 ;גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא רעטלַא ןַא זיא רערעדנַאװ ןשידיי ןופ וויטָאמ

 -נַאװ ןטימ, ןרָאי רע90 ןוא רע80 יד ןיא ןעוועג לָאמ ַא זיא סע סָאװ

 רעד ןיא טציא זיא "רעמ ןפיוא ףיש ַא, רעדָא "טנַאה ןיא קַאטשרעד

 ךרוד טדיינש ,ךיז טּפעלש ,טפיול סָאװ ,ןַאב יד --- "ןליוּפ ןברוח,, עמעַאּפ

 רעקנַארק ַא ןופ ,גירק ןופ ןדנּוװ עזייב יד ףיוא טקעד ןוא םיקחרמ ,טעטש

 .טלעוו רעקידנעייגסיוא

 ףסוי רעטכיד רעד זיא זילַאנַא ןקידרעירפ ןיא ןעזעג ןבָאה רימ יו

 זיא רע ;רעקיריל ַא ןה ןוא רעקיּפע ןַא ןה "ןלוּפ ןברוח,, ןיא ןייטשניבור

 גונעג .ןשטנעמ ןופ רערעדליש רעטוג ַא ,רעלָאמ-רעטקַארַאכ ַא ךיוא רעבָא

 עמעַאּפ עשיּפע יד ,"עד-עװיַאק-ןע, טנעמגַארפ ןגנַאל םעד ןענַאמרעד וצ

 יז .סעּפע ןעיורטרַאפ ןוא ןלייצרעד וצ ןסיוא זדנוא עבט ריא יּפ לע זיא
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 -גָארפ יד ןדניברַאפ ןענעק לָאז סָאװ ,םעדָאפ ַא ןגָאמרַאפ רעבירעד זומ

 ןייז וצ עבט ַא גנוטכיד עשיּפע יד טָאה ךעלנייוועג .ןבעל ןופ ןטנעמ

 -יינ רעד טימ ןָא ךיז רימ ןפערט טּפיוהרעביא) קידנריטידעמ:שיפַאסַאליפ

 -עג עמעַאּפ יד .(שטיוועקצימ ןוא ןיקשוּפ יו ,רעקיּפע עשיווַאלס יד ייב גנוג

 רעד ןופ טירַאלַאק ןשירָאטסיה םעד סױרַא טגנערב יז סָאװ ,םעד ןופ טניוו

 םעד ,דיחי ,לרוג ,קלָאפ ןגעוו ,ךעלנייוועג ןענייז סעיצַאטידעמ יד ,הפוקת

 זיא סָאװ .גנוזיילסיוא ןגעוו ןוא ןדייל עכעלשטנעמ ןגעוו ,תורוד ןופ גנַאג

 ? "ןלױּפ ןברוח , עמעָאּפ רעד ןופ טקנוּפנערב רעד

 ױזַא יו םעד ןופ עטכישעג יד זיא "ןליוּפ ןברוח,, ןופ ךות רעד

 יױןלױּפ ןריולרַאפ זי טרעוװ ,ןקיטכַאנרַאפ ,יולב ןטייוו ןיא,

 : טלייצרעד רעטכיד רעד םערָאװ

 ."קעװַא ריא ןופ דיי ַא זיא קיבייא ףיוא ,סייוו ןוא ייטש ךיא,

 רעלרפ .דנַאל-ןריובעג ןייז ןופ קיביײא ףיוא ןדיי ַא ןופ ןײגקעװַא סָאד

 ןייז וצ ךיז ןרעקוצמוא ידכ ,טעטש עבורח ךרוד ,ןענַאב ףיוא געװלגַאװ ןייז

 ןוא ,ןרָאװעג טקיליטרַאפ זיא קלָאפ ןייז זַא ,ןעניפעגסיוא סָאד ,דנַאלמייה

 טנערב סע זַא ,ענעבילבעגנבעל יד ןופ סיפ יד רעטנוא טנערב דרע יד זַא

 רעד זיא סָאד -- רעטכעט ןוא ןיז סנלױּפ ןופ ןגיוא יד ןיא האנש ךיוא

 זַא ,לָאמ ַא טימ ןליפרעד רימ .עמעַאּפ רעד ןופ ךות רעקידנרעדורפיוא

 ןוא דרַאמ םעד ןיא טשרע וצ : ןרָאװעג בורח לָאמ ייווצ זיא ןליוּפ שידיי

 ןוא קענַאדײמ ןוא עקנילבערט ןיא ןדיי יד ןופ גנוטַארסױא רעד ןיא

 ,ןדיי ענעבילבעגנבעל ענעמוקעגקירוצ יד ןופ רעצרעה יד ןיא רעטעּפש

 רימ .טײקטנעַאנ ןוא טפַאשדניירפ ,ליפעגטימ רָאה ןייק טינ ןליפרעד סָאװ

 יו קידהמיא ןוא ףיט ױזַא זיא ןברוח-המשנ רעד זַא ,תמא םעד ןליפרעד

 .אפוג גנוטָארסױא יד

 : גנונעגעזעג ןייז ייב טלייצרעד ןייטשניבור

 םי ןטייוװצ סעל ,טזיורבעצ סי ַא ,ןײלַא ייטש ךיא

 -- ןבענרעד

 ..זניצַא לָאמ ןטצעל םוצ טייטש ָאד רָאי טנזיוט ךַאנ דיי ַא
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 -בורח יד טעז רע יװ םעד ךָאנ ןַאט וצ רעטכיד םעד טביילב סַאװ
 םעד רעביא טבעל רע ןעוו ןוא שזדָאל ןוא עשרַאװ ןופ ןסַאג ענערַאװעג
 :סיוא רע טפור סעקװעלַאנ ףיוא קידנעייג ? ץלעק ןיא סָארגַאּפ

 -- ןייטש טרעטיצרַאֿפ קערש טימ טסביילב וד

 ,עטצַאלּפעצ טיור ךעלברעש טימ

 ליורג טימ דרע יד ַָאד סָאו דוס סעד סייוו רעוו

 ; טָאה ןטלַאהַאב

 זַא ,ןייז ןעק -- ּפַאק ןיא ךרוד טפיול קנַאדעג ַא ןוא

 ַאד צַאלּפ סעד ףיוא

 ! דיי -- רעפמעק רעטצעל רעד לָאמ ַא זיא רשפא ןענַאטשעג

 םעש ךיא, ,"בעל ךיא סָאװ ,ךיז םעש ךיא,, : סיוא טיירש רעטכיד רעד

 .(163 'ז) "םעטַא ןוא ייג ךיא סָאװ ,ךיז

 ןופ דנַאל ןטימ גָאלַאיד רעויטקעלַאק ןוא רעשידיחי רעד זיא רעווש

 .(240---236 ז"ז) ןשטנעמ עריא ,דרע ריא -- ןלױּפ טימ --- םוקמוא

 רעד ;ןליורג ןוא ןענייּפ עלַא ןופ תודע רעטצעל רעד זיא רעטכיד רעד

 עגנוי ַא) יז ,טרעדנּוװרַאפ ַאלב ןגיוא, ןופ תודע רעד ךיוא זיא רעטכיד

 ."טָאּפש טימ יא ,האנש טימ יא ,ןדיי םעד ,רימ ףיוא טקוק (יורפ עשיליופ

 א

 רעטכיד ןשיסור םוצ גנומדיוו ַא טימ ןַא ךיז טביוה עמעַאּפ עשיּפע יד

 :עיצולָאװער-רעבַאטקַא רעד ןופ טעַאּפ םעד ,ןינעסעי

 טעמוא ןיימ רָאנ ,טעמוא ןופ טנייה רוכיש ןיב ךיא

 ,רענייד טינ זיא

 .טכענ עניימ ןעיולב שרעדנַא ,ןטסברַאה עניימ ןענייז שרעדנַא

 דמערפ ןענייז'ס ! ןןעלמיה ענייד רימ דמערפ ןענייז'ס

 ,ןרעטש ענייד רימ

 טעמוא ןייד ןוא טפַאשקנעב ןייד רימ זיא סָאװ רַאֿפ רָאנ

 ?;ביל ןוא טנַאנ
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 -עפָאה יד ךיז ןענַאמרעד רימ ןעוו רָאלק טרעוו עקידשינעטער סָאד

 עשיטעווָאס יד ןטערטַאב ןדיי ענערָאװעג-לוצינ יד עכלעוו טימ ,ןעגנונ

 .קירוצ ןרָאפ ייז עכלעוו טימ ,ןעגנושיוטנַא יד ןוא דרע

 ,ןליוהרַאפ סייוו ,ןעיינש עטשרע רעטנוא
 .גַאטרַאפ ןופ טרַאװּפָא ןיא דרע יד צֹלַא טקיטולב
 ןליופ ןייק דיי ַא טייג דנַאלסור רעביא
 .גָאלק ןקידתורוד ןייז ןופ טעמוא סעד טימ

 -- ןגעקטנַא ךיז ןגָארט ייֵז יינש ןוא טניוװ

 .טַארט ןקידנעלקַאװ ןייז טימ רע טייג ,רע טייג

 ןגעוו עריא טימ קירוצ טפיול דנַאלסור

 .דוס ןקידנפירט-קיטולב ריא טימ

 -ליש סָאד ? דוס רעקידנפירט-קיטולב רעד זיא סָאװ ,ןגערפ ןעמ ןעק

 ,ןרעהרַאפ עד-עוװיַאק-ןע יד ןופ רעדליב יד ןיא ןייטשניבור ףסוי טרעד

 געט ּפַא טינ םיא ןזָאל סָאװ ,סרעשרָאפסױא ענעדיישרַאפ ןופ ןּפיט יד

 ריפפיוא םענדָאמ םעד ןיא ךיוא רעטכיד רעד טרעדליש סָאד .ןעהעש ןוא

 -טינ יד ,רעטרעוו עבלַאה יד ןיא :רעביירש עשיטעווָאס עשידיי לייט ןופ
 .ןטײקטנַאזרעד

 יד ךרוד ךיז ןטכעלפ סָאװ ,סעיצַאטידעמ סרעטכיד ןופ רעטסומ ַא יו

 ןרעטנוא טינשּפָא םעד ןביוהוצסיורַא יאדכ זיא ,ןדָאזיּפע עשירעלייצרעד

 דלַאב ;ןלױּפ ןופ ןצענערג יד וצ ךיז טרעטנענרעד ןַאב יד ,"ןלוּפ , ןעמָאנ

 סױרַא םיא ייב ךיז ןסייר סע ןוא דרע עשימייה יד רעלגָאװ רעד טעזרעד

 .םענייא ןיא טשימעגפיונוצ ץלַא ,ורמוא ןוא דיירפ ןופ ,דחּפ ןופ רעטרעוו

 טציא רעטצנעפ סעד ןיא ליוװ ןוז ַא סנייד ! ןלױּפ ,ָא
 ןרעהרעד

 .דרע ןייד ןופ םעטָא סעד ,עטקינוזעצ ןטייקיולב ךרוד

 טציא טיורג סָאװ ,דרע רעטלַא ןייד ןופ סעטָא סע

 ,ןזָאלרַאפ ,טסיוװ 2
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 ,טנעוו עצרַאװש טימ ןוא ןעײשנַארט ןוא רעבירג טימ

 .טנערברַאֿפ

 ןירג טימ טציא רימ טסירג ןוא רימ וצ טפיול יִז

 ,ןזָארג עטשרע ןופ

 .טדנעלבעצ ןוז-גנילירפ רעד ןיא עטיולבעצ ךעלרעסַאװ טימ

 ןגייווצ טימ סױרַא טגנירּפש עלדָאי עטלַא ןַא

 ,עטַאמסַאק-ןירג

 עטעכַאֿפעצ ַא ךימ טסירג ןוא רימ וצ טפיול יִז
 .טניוו סעד ןיא

 ,עטַאשט-לגייפ ַא ךיוה רעד ןיא ןגעקטנַא רימ יז טגָארט טָא

 .דניוושעג םײהַא קירוצ טציא םורד ןופ םוא ךיִז טרעק סָאװ

 ,ןגעקטנַא יז ךיז סיר ַא ,ףיוא לּפַאצ ַא סייה טיג צרַאה ןיימ

 ןטייוװו-שרעדניק ַא טימ רימ ןיא ףיוא טייג דיירפ עמוטש

 -- קילב

 ,ןגעוו-סורד ,עטייוו ןופ םוא ךָאד ייז יװ ךיוא ךיז רעק ךיא

 ! קירוצ דניצַא םײהַא ייז יװ סוא ךָאד ךיוא ךיז רעק ךיא

 ןופ דייר ןיא רעבירַא דלַאב ןעייג ןליפעג עקידיירפ עלַא יד רַאנ

 ןייז טימ סָאװ ,ךיז טנַאמרעד רעטכיד רעד ןעוו ,גנורעדנּוװרַאפ ןוא גנונַאמ

 ןעשעג זיא סע סַאװ ,ךיז טסּוװרעד רע ןעוו ןוא ןעשעג זיא ןבעל םענעגייא

 .עטנעַאנ ענייז עלַא טימ

 עניימ עלַא ךרוד ךרודַא טדיינש גַָאטיײװ ַא ! טָאג ,ָא

 -- רעדילג

 גנולצולּפ טיג טניוװ רעד ,שַא טימ ,גוצ ןופ ךיור טימ

 .טעלג ַא רימ

 קערש ןופ ןייטש טביילב צרַאה ןיימ ,ףיוא רעדיוש ךיא

 ,רעדיוו טלּפַאצרַאפ

 .טעֿפַארַאּפ-רעטצנעפ ןיא יו זיב ןייא רעגניפ יד ףמַארק ךיא
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 ןטייקיולב יד !!ךימ וטסריפ עשז ןיהוװ ! טָאג ,ָא

 ,ןעקניוו סַאװ | |

 .דמערפ ןוא יורג ןענייז ייז ,ךָאד עניימ טינ רעמ ןענייז ייֵז

 ,עקנילבערט ןופ ןשַא יד םוא ןגָארט ןטניוו-גנילירפ יד

 | טנעה עניימ ףיוא ,ַאד טָא דניצַא ,ןייז ןעק ,ייז ןלַאפ סָאד

 ִצ

 םוצ טמוק סָאװ ,רעד יו ףָאטש ַאזַא וצ וצ ךיז טריר רעטכיד ַא ןעוו

 טקריװַאב עיצקיד עשיטעַאּפ ןייז ךיוא זומ ,"ןלױּפ ןברוח,, ןיא קורדסיוא

 טעַאּפ ַא ;רצוא-טרַאװ ןינע םעד ןעמענ וצ גונעג זיא היאר ַא יװ ,ןרעוו

 ךרוד רע טכיירגרעד םישודיח עלַא ;רעטרעװ עיינ סיוא ןטלעז טכַארט

 ןופ ןסנַאינ עיינ ירמגל ייז ןעמוקַאב םעד ךרוד ;רעטרעװ ןרָאּפפױנוצ

 ,טײטַאב

 -ניבור ייב ךיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנורָאּפפיױנוצ עטלַא יד ןענעק רימ

 -ַאב עכלעזַא ,לשמל ,ןעניימ רימ ;ןגעמרַאפ טלַא ןַא יװ ןַארַאפ ןענייטש

 -יינ וצ רעבָא ןעמוק סע .ַא"א "יולב-למיה, ,יןטניוו- גנילירפ, יוװ ,ןטפעה

 ,"למעלפירטריוש ,י"םערוטש-רעייפ, ,"טָארט-ורמוא,, : םיגוויז ענעפַאשעג
 ןיא םוא ךיא גָארט טציא , ,"רעמינּפ-המיא, ,"טכטנ"רחּפ ,ייטניוו-לקַאװ;}

 יו רעטרעוװו ךיוא ןרעה רימ ."תועיקש"-הפירש ןופ ןייש יד רימ ייב טולב

 ."תודע-דחּפ, ןוא "רעייפ-ןברוח,

 ןעמַארג םינימ ענעדיישרַאפ ךיוא עמעַאּפ רעד ןיא טצונ רעטכיד רעד

 ,לשמל ,יװ ,ןעמַארג-הריתס ךיוא רָאנ ,עקידנעָאיַאב יד לָאמ עלַא טינ ןוא

 ,ןעקניוו סָאװ ,ןטייקיולב יד

 .עקנילבערט ןופ ןשַא יד

 -נייא ןעק רע רעליטש סָאװ ,רעקרַאטש טרעוו גנוטכיד סנייטשניבור

 -רעביא ענייז ןבעג ןוא ןקיטייװ ןוא םירוסי ענייז ןופ יירשעג םעד ןטלַאה

 רע .ןענידרַאפ ייז סָאװ ,גנוטלַאטשעג עשיטעַאּפ -שיריל יד ןעגנובעל

 ןיז ַא ןעניפעג ןבעל ןופ רקפה ןיא ןעק רע ןעוו ןטסקרַאטש םוצ טקריוו

 -"עד-עװיַאק-ןע, ייב וליפַא ןבעל ןדרוסבַא םעד ןיא ןעק רע ןעוו ןוא
 סָאװ ,טלעו ַא ןופ טײקטבײלגַאב ַא ,טלַאהנַא ןַא סעּפע ןעניפעג ןרעהרַאפ
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 יד ןופ רענייא .טייקכעלשטנעמ ףיוא זמר ַא טגָאמרַאפ לָאמ ַא ךָאד טָאה

 טָאה סָאװ ,ןעמַאמ רעשידיי ןייז ןַא ךיז טנַאמרעד ןטנעגַא-עד-עװדַאק-ןע
 .טכיל-תבש ןדנוצעג

 -ליש-רעטקַארַאכ ַא יו ןייטשניבור ףסוי ןופ טײקטבַאגַאב עכיוה יד

 עקַאט יוװ עמעַאּפ רעסיורג ןייז ןופ ןלייט עכלעזַא ןיא רימ ןליפרעד רערעד

 עיצידַארט יד רימ ןליפ ַאד ."13 עקצַאמָאלט , רעדָא "עדדַאװדַאקדןע

 רעדנוהרַאי ןטס20 ןיא .עעּפַאּפע רעד ןופ רעדָא ןזרעפ ןיא ןַאמָאר םענופ

 רעטכיד ;סרעטסײמ-עזַארּפ עסיורג יד ןעמונעגרעביא רינַאמ םעד ןבָאה

 ןעלע רַאגדע רעטכיד רענַאקירעמַא ןופ טָאבעג םעד ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז

 ןיא רקיעב ,עיצַאריּפסניא עשיטעַאּפ עטכע-תמא ןַעזעג טָאה סָאװ ,וָאּפ

 עיזעַאּפ ןופ ןרעטסומ טימ לופ זיא גנוטכיד-טלעוו יד רעבָא .דיל ןצרוק

 .דיל ןשיריל ןרעצריק םוצ זיא גנוגיינ יד םגה ,טנווייל ןטיירב ַא טימ

 העּפשה עקידנטײדַאב ַא טַאהעג טָאה גנוטכיד עשידיי עשיטעווַאס יד

 יד ןיא ןוא שטיװָאלַאגעס .ז רעַירפ יו טקנוּפ ,ןענייטשניבור ףסוי ףיוא

 וצ ידכ ,טזומעג טָאה גנוטכיד עשיטעווָאס יד ,ןילטייצ ןרהא "ןלעדַאמ,,

 ןרעקמוא קירוצ יובפיוא ןוא עיצולָאװער ןופ קיטַאמעט ריא ןענידַאב ןענעק

 יזיא ןוא רעפעפ קיציא ,שיקרַאמ ץרּפ .עמעָאּפ רערעגנעל רעד וצ ךיז

 םעד ןפַאשַאב ,ןצענערג עשיטעַאּפ עגנע יד ןעמענעצ טזומעג ןבָאה קירַאכ

 -םיוא ןענעק וצ ידכ ,סעיצַארעטילַא יד תובישח רעמ ןבעג ,םַארג ןבלַאה

 .ןשינעעשעג עקידמערוטש ןופ טעּפמיא םעד ןעגנערב ןוא ןּפַאכ

 יו ליפעג ַא רימ ןבָאה "ןליוּפ ןברוח, עמעָאּפ יד ןענעייל רימ ןעוו

 עשרַאװ ןופ ענייא ,סעיצידַארט ייווצ ריא ןיא טקינייארַאפ ךיז ןטלָאװ סע

 .ווַאקרַאכ ןוא קסנימ ,עװקסַאמ ןופ עטייווצ יד ןוא

 ? ןליוּפ ןברוח , עמעָאּפ יד לכה-ךס ןטצעל ןיא זיא סַאװ

 יד ,טלעוו רענעדנּוװשרַאפ ַא ןופ גנורענירעד עקידעבעל ַא זיא'ס

 -סיוא ןַא ךיוא זיא'ס ,םייה ןייז טזָאלרַאפ סָאװ ,ןדיי ןטצעל ַא ןופ םירוסי

 -רַאפ ןרַאפ טרָאװ ןטשטנעבעג ןופ חוכ ןקידנלייה םעד ןופ גנולַארטש

 -שטנעמ רעשידיי רעזדנוא ןיא ןביולג רעד רקיעב זיא'ס .ןשטנעמ ןטלגָאװ

 טיהעגפיוא סע טָאה ןייטשניבור ףסוי רעטכיד רעד לייוו ןוא .טייקכעל

 רימ ןגָארט ,קרעװ ןייז ןיא טױבעגנײרַא ןוא גנועז ןיא ןוא רָאװ ןיא

 טשרעהַאב סָאװ ,רעיורט ןוא רעצ רעפיט רעד ןוא ,םיא וצ טײקרַאבקנַאד
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 ךייא ןקיטש סָאװ ,ןרערט יד ןוא ,בוט'-םוי ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוװ ,ךייא

 סָאװ ,טרָאװ ןופ רש וצ ביול ןיא ןוא תוכרב ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעו ,שממ

 -רעד ןזָאל ןוא ןענייּפ ערעזדנוא ןביוהפיוא וצ חוכ םעד רעטכיד םעד טיג

 שטנעמ רעד ןעק םוקמוא ןופ דנַאר םייב ןוא לגָאװ ןיא ןליפַא זַא ,ןליפ

 ,טייקכעלשטנעמ ןוא הנומא ,תובישח ןטיהפיוא
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 "?ףךלַאוװונרעֿפ ןיא הנותח ַא,, עמַארד סקיווייל .ה

 טכוזַאב קיווייל .ה רעטכיד רעד טָאה גירקטלעוו ןטייווצ ןופ ףוס ןכָאנ

 ךָאנ ךיז ןבָאה ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ,עּפָאריײא ןיא ןרעגַאל-יּפ -יד יד

 סע לרוג רעסָאװ טסּוװעג טינ ןוא דרע רעשטייד רעד ףיוא טרעגלַאװעג

 טימ םינּפ לא םינּפ טנגעגַאב ךיז רע טָאה ןרעגַאל יד ןיא .ייז טרַאװרעד

 עמַארד ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה שינעגעגַאב רעד ךָאנ .הטילּפה תיראש רעד

 רעד .סענעצס ףלע ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא ,"דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא,

 .1949---1947 ןרָאי יד ןיא ןבירשעג יז טָאה רעטכיד

 םעייצ ַא ןענעכיײצַאב קיווייל ליוו "דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא , ןיא

 ייז ןיא ךָאנ טכַאװ סע סָאװ ,עטעװעטַארעג יד ןופ ןבעל ןיא גנַאגרעביא

 ןבױהנָא זומ שטנעמ רעד :עירָאטַאמערק ןופ ןוא םוקמוא ןופ קערש יד

 ןעמסרַאפ ןלָאז רעיורט ןוא רעצ ןייז זַא ,ןזָאל טינ רָאט רע .ןבעל יינ ַא
 קירוצ ןזומ ,קלָאפ ןופ םוקמוא ןעוועג זיא רזג רעד לייוו דָארג .המשנ ןייז

 סענעצס רעבירעד טפַאשַאב קיווייל .תוחּפשמ עשידיי ןרעוו טלעטשעגפיוא

 :דלַאװנרעפ ןופ רעגַאל ןיא הנותח רעקסעטָארג ַא ןופ

 דיי ןטנערברַאפ ַא ןוֿפ טוט סעד זומ ךיא
 .הנותח ַא ןופ החמש רעד טימ ןדניבנעמַאזוצ
 ...סוירָאטַאמערק ַא ףיוא ןלעטש הּפוח ַא

 -עטַארעג רעד זַא ,זומ םעד שיטַאמַארד טקיטפערקַאב רעטכיד רעד

 ןקיווייל ייב ןיוש רעִירפ רימ ןפערט וויטַאמ םעד .ןבעל ףרַאד דיי רעטעוו

 ףיוא ךיז ביוה ךיא,, :ןערפער ןקידנטײלגַאב ןטימ ,"קיבייא . דיל ןייז ןיא

 -קירוצ ןעמוק זומ ןברוח ןדעי ךָאנ ."רעטייו קעװַא ייג ןוא רעדיוו

 .שטנעמ ןשידיי ןופ ןוא קלָאפ ןופ ןבעל עטיינַאב סָאד ,יובפיוא
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 .סעמַארד עכעלרעטלַאלטימ יד ןַא טנַאמרעד "דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא,
 ַא זיא סע רע סייוו רעוו .טשימעגסיוא ןענייז טלעוו ענעי ןוא טלעװ יד

 ןענייז דלַאװנרעפ םורַא רעדלעוו יד .תמ ַא זיא סע רעוו ןוא רעקידעבעל

 ךָאנ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,םיגורה טימ ןוא םירבק-רעדירב טימ לופ ךָאנ

 ךָאנ ךיז ןּפעלש ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי .לארטי רבק וצ טכַארבעג טינ

 סָאד ןעוו וליפא ,ןבעל ןרָאװעג בורח רעייז ןופ ןטשער יד ןכוז ןוא םורַא

 טינ עטױט יד טימ ןדנובעגפיונוצ זיא טלעוו רעייז .רבק ַא רָאנ זיא

 ןופ דייר יד ןיא סָאד ןרעה רימ .ענעבילבעג-ןבעל יד טימ יוװ רעקינייװ

 : ןעיורפ-םיטילּפ יד ןופ רענייא

 וצ םוק ךיא רַאנ יוװ .רעדנַאנַא ךַאנ ךימ טפור דלַאװ רעד : הרש

 ךוז םול :לוק ַא ןרעה טלָאוװ ךיא יוו ,יצ ַא ךימ סע טיג ױזַא ,דלַאװ ַא וצ

 ,ךימ ןיפעג ,ךימ

 םעד ךישממ זיא רע .ןקז רעקיליײה ַא ךיז טניפעג םיטילּפ יד ןשיווצ

 .ןייז שאימ טינ ךיז רַאט שטנעמ רעד זַא ,ַאטעג ןיא ןדיי יד ןופ יירשעג

 :רעטעװעטַארעג רעד וצ רע טדער קידהּפצוח רַאג ןוא שינַאריא

 יימ טסייה סָאד םערָאװ .ױזַא ןבעגכַאנ ךיז :ןשטנעמ ַא ןופ תונלעב ַא

 ךיז ףרַאד ,רעלרעדניק ,דיי ַא ןוא .קיטייוו םענעגייא םעד ןמעגכַאנ : רימ

 .ןבעגכַאנ טינ

 ,טסייוו רע .טלעוו רעד טימ ןובשח ןשידיי םעד טינ טסעגרַאפ קיווייל

 זיא סעירָאטַאמערק עלַא ןופ ןוא עקנילבערט ,קענַאדיײמ רַאפ דלוש יד זַא

 ןופ ןעגנערבוצסיורַא ןגָאװ רימ יו ,רעקיביײא ןוא רעפיט ןוא רעסערג

 :טגָאז עמַארד רעד ןופ בױהנָא םייב רעקינַארכ רעד .ליומ

 חוכ ַאזַא ןעמענ ךיא לָאז ּוװ --- ,צרַאה ןיימ ,רעה טציא
 ! ןעמעשרַאפ וצ ןטייקיבײא עלַא ףיוא ןימ-ןשטנעמ סעד

 : ןופרעד הנכס יד ךיוא רעבַא סייוו רע

 תועשר סרעדרעמ סענופ האמוט רעד ןיא טינ טעװ יצ
 ?ןברק םענופ השודק יד ךיוא ןרעוו ןעקנורטרעד
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 :ךיז טעב רעטכיד רעד ןוא

 ,רעיירטעג טָאג ,חוכ רימ ביג ,רימ ביג ,ָא
 ,האמוט סעשר סענופ ךשוח ןיא ךיז ןעלבירג וצ טָאטשנַא
 .סירוסי ערעזדנוא ןופ טכיל סעד ןיא ןייגפיוא וצ

 טכַארבעג שיטַאמַארד קיוויל טָאה "דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא, ןיא

 עטנלע ייווצ ןופ לַאפ ןטושּפ ןטימ גנודניברַאפ ןיא --- ,קורדסיוא םוצ

 ןצנַאג םעד -- ןברוח ןכַאנ ןפַארטעג רעדיו ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 -שטנעמ ,ןטפַאשקנעב ,ןעגנונעפָאה עלַא ןוא ןליורג עלַא ,םירוסי עלַא ,רעצ
 -המיא רעד ןיא ןעניפעג טנעקעג ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ןטפַאשביל עכעל

 .טייצ רעקיד

 ב

 רעד ןופ ךשמה ַא זיא ,יובעג ריא טול ,"דלַאוװנרעפ ןיא הנותח ַא,

 יד ךָאנ ןבירשעג טָאה קיווייל סָאװ ,"םלוג רעד, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד

 רעבָא זיא קרעוו ןטצעל ןייז ןיא .1921 ןיא ,גירקטלעוו ןטשרע ןופ ןרָאי

 ענייז ןופ טשער ַא זיא סָאװ ,םזילַאער רעמ ,טייקרַאלק רעמ ןַארַאפ

 -טלַא ןופ טפַארק יד ,"םלוג , ןיא יו ,טקריוו ךַאד .סעמַארד עלַאיצַאס

 -עטַאק ןיא ןשינעעשעג עלעוטקַא טעז רעטכיד רעד .קילָאבמיס רעשידיי

 ןופ לגנַארעג ןקיבײיא םעד ןעק רע .טייקיביא רעשידיי ןופ סעירָאג

 רעקיטנַא רעד ןופ רעקיגַארט יד יו .לרוג ןטרעשַאב רעייז טימ ןשטנעמ

 רע ןוא ןטייקכַאװש עכעלשטנעמ יד ךיוא קיוויל .ה טסייוו ,טלעוו

 ןעייג סָאװ ,ןטײקכַאװש יד ןענייז סָאד זַא ,טסייוו רע ;טינ ייז טּפשמרַאפ

 .טײקרַאטש רעטסערג רעד טימ ןעמַאזוצ

 ילָאּפ ַא יו ,עגרָאטַאק ףיוא טכַארברַאפ טָאה קיווייל סָאװ ,ןרָאי יד

 -- םימחרה תדימ סָאד ןענרעל טזומעג םיא ןבָאה ,טנַאטסערַא רעשיט

 -רעּפיה םעד ,רענָאמ ןעגנערטש םעד ,רענַאיצולָאװער םעד ,םיא אקווד

 | .טסילַארָאמ ןוויטיסנעס

 עטושּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,ךיז ןזייו "דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא, ןיא

 יד ,לקחצי עלעגניי רעייז ,הרש ןוא םהרבא יװ ,ןשטנעמ ןופ ןטלַאטשעג
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 עשיטסימ עכלעזַא ךיוא י- .רָאטקערידי"ַארנוא, רעד ,רעגַאל ןופ ןדיי

 רעגנוי רעד ןוא ,איבנה והילא זיא סָאװ ,ןקז רעטלַא רעד יװ ,ןטלַאטשעג

 ןסירעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה חישמ .טנעקרעד טינ םענייק ןופ ,חישמ ,טילּפ

 טנערברַאפ ,לארשי קלָאפ ןופ לרוג םעד ןלייט ןעמוקעג זיא ןוא ןטייק יד

 םעד ענעבירטעג יד טימ ןייג ןוא עירָאטַאמערק רעד ןיא ןרעװ וצ

 .גנַאג ןטצעל

 ןרעדליש טנעקעג טָאה קיווייל שיטסילַאער יװ ,ךעלביולגמוא זיא סע

 טייטש והילא ןקז רעטלַא רעד קידעבעל יװ רעדָא ,ןחישמ ןופ םירוסי יד

 עשיטעַאּפ עסיורג יד טבעלעגפיוא טָאה ַאד .רעצ ןקיביײא ןייז ןיא זדנוא רַאפ

 -שירעעזלעה ןופ תמא םעד טימ ייוו ַא טיג סע .רעטכיד םעד ןופ טפַארק

 ןעוועג זיא הנומא יד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ םירפס עשידיי עטלַא ןופ טייק

 -ַאמַארד ןוא רעטכיד םענרעדַאמ ַא ,ןקיווייל ייב .קרַאטש ןוא קידתושממ

 טינ טפַארק יד טבעל ,טרעדנוהרָאי ןטס20 רעזדנוא ןופ שטנעמ ַא ,גרוט

 ןוא עיינ ןופ טקיטפערקעג ןוא רעצ ןטריניפַאר רעמ טימ רָאנ ,טרענימעג

 ,טרעשַאב ןעוועג ,ןשטנעמ ַא יוװ ,םיא ןענייז סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ענעגייא

 םעגַאבטלעװ ןשידיי םעיינ ַא ןעמ טליפ "דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא , ןיא

 ןופ ןברוח םעד טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,ןדיי םענרעדַאמ םעד רַאפ

 רעייז קיטייצכיילג ןוא ,םענַאב רעיינ סיוכרוד ַא זיא סע .טייצ רעזדנוא

 -רעווש ַא ןופ "ןימאמ-ינא , רעד ,ןעגנונעפָאה עשידיי עטלַא .רעטלַא ןַא

 עלעוטקעלעטניא עסיורג ןיוש טָאה סָאװ ,עיצַאנ רעשירָאטסיה רענעפַארטעג

 יד טימ ןדנוברַאפ ןרעוװ ,טייצ רעקיטנַא רעד ןיא ןזיװַאב ןעגנוכיירגרעד

 .ןעגנובעלרעביא עטסנרעדַאמ עמַאס

 -רסומ ןשיטייצרַאפ ַא ןופ רעטעלב יװ ,טּפָא ןעגנילק קרעװ סקיווייל

 ןזָאלעגרעביא ןבָאה סרעטָאפ סָאװ ,תואווצ עקילייה עטלַא יװ רעדָא ,רפס

 ןַא סא ךיז טלייש קרעוו סקיווייל ןיא .רעדניק-סדניק רַאפ ךיז ךָאנ

 ןייז לָאז ,ןענעכייצוצנַא יאדכ זיא סע .םענַאבטלעוװ רעשיפַאזַאליפ-שיטע

 -רַאפ זיא םענַאב רעד .םענַאב םעד ןופ תודוסי עסיוועג ,שירָאטנעמגַארפ

 ןייז ןוא טײקרַאטש ןייז ,שטנעמ תוהמ ןפיוא קוק ןסיוועג ַא טימ ןדנוב

 טױרטעגנַא זיא ןשטנעמ םעד :זיא םענַאב םעד ןופ רקיע רעד .טײקכַאװש

 תוירחא שטנעמ ןייא טגָארט רָאנ טינ .רמוש ַא זיא רע .תוחילש ַא ןרָאװעג

 .םלועה רדס ןרַאפ תוירחא טינ ריש טגָארט רע רַאנ ,ןטייווצ ןרַאפ
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 עמַארד רעד ןיא טדער ןברוח ןוא םויק ןשיוצ ןשינעלגנַאר יד ןגעוו
 וצ ןדיי עלַא טימ טייג רע ןעוו םעד ןגעוו טדער רע .ןײלַא ונקדצ חישמ
 : עירָאטַאמערק רעד

 טלעװ יד -- והילא ןטלַא םעד רע טפיירט -- טינ ןייוו ,איבנ ,טינ ןייוו
 טסייר טלעװ יד .םויק ַא ןבַאה וצ טפשמרַאפ רעטייוו ןוא ןַא טנייה ןופ זיא
 ןוא קדצ וצ ,םויק וצ טפשמרַאפ יז בָאה ךיא רעבַא ...םוקמוא םוצ ךיז
 .רשוי וצ

 ךיז ןיא טָאה ,ןשטייטסיוא סע רימ ןזומ ױזַא ,קיווייל טגָאז ,טלעוו יד
 רעבָא .גנוטכינרַאפ וצ ,םוקמוא וצ ,ןברוח וצ גנַארד ןטסקינייװעניא ןַא
 ףיוא ןוא קדצ ףיוא ,םויק ףיוא טּפשמרַאפ יז טָאה רעטשרעביוא רעד
 טױרטעגנַא זיא םיא םערָאװ ,רעטיה ַא ןייז זומ שטנעמ רעד ןוא .רשוי
 .תישארב םעיינ םעד ןופ ןה ,הריצי ןופ ןה ןיז רעד ,לכש רעד ןרָאװעג

 -כלַאק יד ןופ ,ןןטעצַאק יד ןופ עטעװעטַארעג יד ךיוא ןזומ רעבירעד

 ןליפעג טימ רָאנ ןבעל טינ ןענעק ייז .תישארב םעיינ ַא ןביוהנַא סנוויוא

 רעטלַא רעד טגָאז סע .םוקמוא ןסיורג ןפיוא ןייוועג טימ רָאנ ,המקנ ןופ

 : טילּפ

 ,רַאה ןיימ טָאג ,ךיא ןיב דיי רעמערַא ןַא

 ,רַאה ןיימ טָאג ,ךיא ןיב דימ ןוא

 ,רעמונ-עדוי רעד ךַָאנ בייל ןיימ ףיוא טנערב סע ןוא

 טנלע ןיימ ןגָארטרַאפ טינ ןעק ךיא ןוא

 .טינ ןעק ךיא ,תומלצזיג סעניא ַאד טָא

 ,שפנ ןקידעבעל ַא -- ךיז וצ ןבָאה ןצעמע זומ ךיא

 ,סע ןבָאה ביל וצ ןוא םעד רעביא ןכַאװ וצ

 ןכַארבעג ןוא טנַאה ןיימ זיא ךַאוװש ןעוו וליפא

 .ףלָאװ ַא יצ ,טנוה ַא ןופ ןייצ יד ןגעקטנַא

 .ןבעל טינ רעטיוט ַא ןיא טלעוו .ןיא ןעק ךיא

 -- ,התימ ַא ךיז ןײלַא ןָאטנָא ךיא טלָאװ טפרַאדַאב

 .רימ ףלעה .טינ ךיא ןעק רעבָא סָאד ךיוא

 : טגָאז ,טָאג ןעניימ ףרַאד סָאװ ,טלַאטשעג סָאד
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 ! בעל :ריד גָאְז ךיא ,ריד ףלעה ךיא

 רימ ןוא עמַארד רעד ןיא רָאפ ןעמוק ןכַאז עטסכעלביולגמיוא יד

 רעטשרע רעד ףיוא ףיונוצ ךיז ןפערט עקידעבעל ןוא עטיוט .ןביילג

 טלעוו עשיטסַאטנַאפ ַא טרעדליש קיווייל .הטילּפה תיראש רעד ייב הנותח

 | .ןבעל ןופ תמא םעד ןליפ רימ ןוא
 "ריר יד ,טיײקכעלמיטסקלָאפ יד םדוק ןענייז תולעמ עשירעביירש יד

 ןיא ןליפרעד רימ .וצ ךיז טריר קיווייל סָאװ וצ ץלַא ןופ תוטשּפ עקיד

 -רעדיל רעטשוע ןייז ןיא יוו ,טיײקרַאלק עקיבלעז יד עמַארד רעד

 ןוא םעטָא ןסייה ןבלעז םעד ןליפ רימ ."רעריביס ןגעוו יד ףיוא , גנולמַאז

 ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןיא יו ,טייקכעלשטנעמ עטעקַאנ

 רַאפ עירָאטַאנַאס רעד ןיא ,רעוונעד ןיא טכַארברַאפ טָאה רע סָאװ ןרַאי יד

 ,עקנַארק-זָאלוקרעבוט

 ןבירשעג טָאה קיווייל ןעוו ןרָאי יד טַאהעג ןבָאה העּפשה עסיורג ַא

 ."הכולמ עמערָא יד , ,"ּפָאש ,, ,"סעטַאמש , :סעמַארד עשיטסילַאער ענייז

 -שטנעמ ןופ טײקטבױלגַאב יד ,גָאלַאיד ןופ טײקרָאלק יד טמַאטש ייז ןופ

 -שיריל טימ סיוא ךיז ןשימ סָאװ ,דייר עטכע ,עטושּפ יד ,רעטקַארַאכ ןכעל

 ענייז ןיא ןטלַאטשעג עשילַאבמיס ײלרעלַא יד ןופ דייר ענעביוהרעד

 .סעמַארד

 ִּצ

 ?!ןקיווייל ייב עקידנעמענמורַא ץלַא ןוא עקידללוכ סָאד זיא סָאװ

 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עכַאּפע רעד ןופ קורדסיוא רעלופ רעד זיא קיווייל

 ,ץלַא סָאד קורדסיוא םוצ טמוק רעדיל ןוא סעמַארד ענייז ןיא .טבעלעג

 סָאד .לעודיווידניא ייס ,וויטקעלָאק ייס ,טבעלעגרעביא טָאה רוד ןייז סָאװ

 -ןגייא סיוכרוד קיצנייא זיא סָאװ ,ןבעל ןכרוד גנַאג ַא ױזַא םתס טינ זיא

 סעמעַאּפ ןיא טמערופעגרעביא רעטעּפש סע טָאה רעטכיד רעד ןוא קיטרַא

 ,טרעדליש רע סָאװ ןעמעלָא םעד ןיא ןַארַאפ ןענייז אפוג רימ .סעמַארד ןוא

 -שיטעַאּפ ַא ןבעגעג רע טָאה ןשינעלגנַאר ןוא תונויסנ סנעמעלַא רעזדנוא

 -עג רע טָאה םירוסי ערעזדנוא ,גנוטלַאטשעג ןוא קורדסיוא ןשיטַאמַארד

 .ןוקית ַא ןבעג
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 ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןרַָאװעג טלעטשעג קיווייל זיא םעד ךרוד

 .רעטכיד רעלַאנַאיצַאנ רעסיורג ַא יװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ןוא םזישַאפ ,עיצקַאער רעשיטילַאּפ ןוא עיצולָאװער ןופ ןרָאי ןיא

 רעד ןוא רעייגסיורַאפ רעכעלרע רעד ןעוועג קיווייל .ה זיא םוקמוא ןשידיי

 ,רוד רעזדנוא ןופ טסייג רעקיורמוא
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 גנויצרעד ןוא עיטַאוקָאמעד

 לוש עשידיי ענרעדָאמ יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןדיי ןשיטנעטיוא ןַא ןעוועדָאהפיוא ןגעוו

 ! שידיי סָאװ רַאֿפ

 גנויצרעד רעשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ רעביא קילברעביא ןַא

 ןסיוועג ןשידיי ןוא ןסיוו ןשידיי ןגעוו





 גנויצרעד ןוא עיטַאוקַָאמעד

 טקיטפעשַאב גנַאל ןבָאה גנויצרעד רעשיטַארקָאמעד ןופ ןעמעלבַָארּפ יד

 -עג טָאה יאויד ןַאשזד .קיגַאגַאדעּפ רענַאקירעמַא ןופ סרעקיטערָאעט יד

 ךוב סָאד -- קרעוװו עטסקיטכיוו ענייז ןופ סנייא םעלבַארּפ רעד טעמדיוו

 ךשמב רוטַארעטיל עשיטערָאעט עצנַאג יד ."גנויצרעד ןוא עיטַארקַאמעד ,

 יד ןריטערּפרעטניא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא קילדנעצרַאי ריפ ןופ

 -ַאמעד ַא וצ תוכייש ריא ןוא גנויצרעד רענרעדַאמ ַא ןופ תודוסי-טנורג

 טבעלעגכרוד טָאה רעבָא הטיש סיאויד .עיּפַאסָאליפ-סנבעל רעשיטַארק

 ןעעדיא יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןטנעמָאמ עשיטירק יירד

 -טלעוו ַא יװ ,טינ ןרעפטנערַאפ םזילַאטנעמורטסניא ןוא םזיטַאמגַארּפ ןופ

 .גנויצרעד רענרעדָאמ רעד ןופ ןעמעלבַארּפטנורג יד ,םענַאב

 -וקעג זיא סמיישזד ןוא יאויד ןופ ןעעדיא יד ףיוא עקַאטַא עטשרע יד

 סיזירק רעשימָאנַאקע רעד ןעוו ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בײהנַא ןיא ןעמ

 םזישַאפ ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד ךרוד ןרָאװעג טיײלגַאב דלַאב זיא

 רעיינ רעד וצ גנורעדָאּפ יד .ןעעדיא ערַאטילַאטַאט ןופ םוקפיוא םעד ןוא

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןעוועדָאהפיוא לָאז יז זַא ,ןעוועג טלַאמעד זיא גנויצרעד

 ענעדײשטנַא רעמ ַא ,ןײזטסּוװַאב ןרָאלק ַא טָאה סָאװ ,שירעפמעק רעמ זיא

 .הפוקת ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע ןוא עשיטילַאּפ יד וצ תוכייש

 יד טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,גנויצרעד רענרעדָאמ רעד ןופ ןטנעמַאמ יד

 ןופ רעטנעצ ןיא גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןייז ןוא דניק ןופ ןשינעפרעדַאב

 טָאה ןעמ ,טינ רעמ ;טנקײלעגּפָא טינ ןעמ טָאה ,סעצַארּפ ןשיגָאגַאדעּפ

 -טסּוװַאב רעלַאיצַאס ןופ לוע םעיינ ַא לוש רעד ףיוא ןגײלפיורַא טלַאװעג

 טלעטשעגסורַא ןטעברַא עשיטערַאעט יד ןיא טלָאמעד זיא סע .טייקיניז

 ןעמ טָאה תואצמה ײלרעלַא ןוא ,ןרינירטקַאדניא ןופ םעלבָארּפ יד ןרַאװעג

 -ניא רעשירעיצרעד טימ טייהיירפ עשירעייצרעד ןדניברַאפ וצ טדנעװעגנָא

 טָא טייצ רענעי ןיא טלגיּפשעגּפָא טָאה סָאװ ,לַאנרושז רעד .גנורינירטקַאד
 ןעוועג זיא ,ןעמענַאב-טלעוו עקידתוריתס ייווצ ןקינייארַאפ וצ זוורּפ םעד
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 ,יאויד ןבירשעג ןבָאה סע ןכלעװ ןיא ,"ריטנָארפ לענַאשיעקוידע , רעד
 .ערעדנַא ךס ַא ןוא גָאר דלָארעה ,סדליישט

 ןרָאװעג טלעטשעג גנויצרעד ענרעדַאמ יד זיא סיזירק םעיינ ַא רַאפ

 ןבָאה םכותב עקירעמַא ןוא טלעוו עשיטַארקַאמעד יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 רעדיוו .םזיצַאנ ןוא םזישַאפ ןופ רעדנעל יד ןגעק גירק םעד ןבױהעגנַא

 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעעדיא עשיפָאסַאליפ יד ןבָאה לָאמ ַא

 טינ ןענייז ייז זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז ,גנויצרעד רענרעדָאמ רעד רעטניה

 טליפעגנַא ףרַאד גנויצרעד זַא ,ןעוועג רעדיוו זיא ליפעג סָאד .טַאװקעדַא

 ךיז גונעג טינ זיא סע זַא ןעעדיא עיינ ןוא ןטלַאהניא עיינ טימ ןרעוו

 ןופ ,עיגַאלָאכיסּפ-רעדניק רעד ןופ ןסניפעגסיוא יד ףיוא רָאנ ןציטש וצ

 יו ,קורדסיוא םוצ ןעמוק ןזומ סע .גנולקיװטנַא ןוא עבט סדניק םעד

 רעגייטש ןייז ,רוטלוק ןייז ,קלָאפ ןופ עיצידַארט יד ,תוחוכ עקידנקריוו

 ןוא עשיטילָאּפ ענייז ,טמערופעגסיוא שירָאטסיה ךיז טָאה רע יװ ,ןבעל

 ןבָאה לָאז גנויצרעד יד זַא ,ןייז טינ ןעק סע .סעיצוטיטסניא עלַאיצַאס

 ןוא דניק -- שירטנעצייווצ ןייז זומ יז ,דניק סָאד -- רעטנעצ ןייא רָאנ

 -טנגוי ןוא דניק ןופ גנולקיװטנַא רעיירפ ַא טימ ןעמַאזוצ .טפַאשלעזעג

 זומ ,ןַאטנַאּפס םיא ייב ךיז ןעלקיװטנַא עכלעוו ,ןסערעטניא יד טימ ,ןכעל

 ןיא טנגוי יד ןריפניירַא לָאז סָאװ ,גנורעלַאב עשיטַאמעטסיס יד ןעמוק

 -גריפ יד ,סעיצוטיטסניא עשיטַארקַאמעד ענייז ,קלָאפ ןופ רעגייטש-רוטלוק

 -לעזעג רעזדנוא ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןטּפעצנַאק עשיפַאסַאליפ עקיד

 .רדס ןכעלטפַאש

 ןופ ןרָאװעג טגיילעגרַאפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא עיצקורטסנַאקער יד

 -סגנויצרעד ַא וצ ריפניירַא ןַא, טעברַא ןייז ןיא ןָאסקרעב .ב .י יפַארּפ

 -עגסורַא גנויצעד רעד ןיא זיא גנורעדנע רעד ןופ לייט ַא יו ."עיפָאסָאליפ

 ,ןטרעוו ןופ ךיוא רָאנ ,ןטקַאֿפ ןופ טנעמַאמ רעד רָאנ טינ ןרָאװעג טלעטש

 -ירעּפסקע ,גנושרָאפ ,עיצַאװרעסבַא ךרוד שיריּפמע רימ רעמוקַאב ןטקַאפ

 רעד ןיא זיא ןטפַאשנסיװ עיינ יד ןוא סנַאסענער םעד טניז ןופ .טנעמ

 לגנַארעג רעסיורג רעד .ןטקַאפ רַאפ ץרא-ךרד רעד ןסקַאװעג טפַאשלעזעג

 טָאה םזירַאטילַאטָאט ןוא עיטַארקַאמעד ןופ תוחוכ יד ןשיווצ טלעוו רעד ןיא

 עשילַארָאמ ,ןטרעװו עכעלשטנעמ ןופ טייקיטיינ יד טכַארבעגסױרַא רָאלק

 -וצפיוא ףיוא טגיילעג טציא זיב ןעמ טָאה טכַא גונעג טינ .עשיטילָאּפ ןוא
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 רימ רעכלעוו ןיא ,גנונעדרַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןטרעװ יד ןטיה

 טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג זיא ןטרעװ וצ ץרא-ךרדמוא רעד .ןבעל

 .ןטקַאפ רַאפ דובכה-תארי ןסיורג םעד

 -שילױּפ רעד ןוא םייהנַאמ לרַאק גָאלָאיצָאס רעשטייד-שידיי רעד

 "ףוס יד ןיא ןיוש ןבָאה יקצעינַאנז ןַאירָאלּפ גָאלָאיצַאס רענַאקירעמַא

 ,טרַאנעג ךיז ןבָאה עלַא רימ זַא ,טכַארבעגסױרַא רָאלק ןרָאי רעקיסיירד

 ןעק רע זַא ,רעכיז ױזַא זיא רעגייטש-רוטלוק רעזדנוא זַא ,קידנעניימ

 טינרָאג טכַאמ רעבירעד ןוא ,עיצַאזינַאגרַאזעד ןופ תוחוכ עלַא ןייטשייב

 ןטיה רימ קינייװ יוװ ,קינייװעניא ןופ םיא ןריקַאטַא רימ קרַאטש יוװ סיוא

 ןעק טפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ יובעג רעלַאיצָאס רעד .תודוסי-טנורג ענייז

 .ןעמוקמוא לָאז רע זַא ,ןרעוו ןכַארבעגנייא טייוו ױזַא ךיוא רעבָא

 ָאקסענוי רעד ןופ ףור ןפיוא טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןוא .ןגָאגַאדעּפ ןופ רַאנימעס רעלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןבילקעגפיונוצ ךיז

 :ַָאזַא ןעװעג ןיא ריפסיוא רעייז זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא טנַאסערעטניא

 ןופ טינ רעדניק יד ןענרעל ןבײהנָא ןעמ ףרַאד עטכישעג עכעלשטנעמ

 רעד ןעוועג זיא'ס יוװ) ףרָאד רעדָא טָאטש ,קלָאפ רעייז ןופ עטכישעג רעד

 ןופ ןבייהוצנָא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ רעגייטש רענרעדַאמ

 יד ךיז ןבָאה ,טציא .(ןטקַאפ יד ןופ ,םענעגייא ןופ ,ןעמיטניא ןוא ןטנעַאנ

 ,טלעוו רעד ןופ :טרעקרַאפ ןביײהנָא ןעמ ףרַאד ,טגָאזעגסױרַא ןגַאגַאדעּפ

 טבעל סָאװ ,טייהשטנעמ רעד ףיוא רעדניק יד ןזייװנַא ; ליוקדרע רעד ןופ

 םוצ ,קלָאפ םוצ ןײגרעבירַא טלַאמעד טשרע ןוא ,טענַאלּפ רעזדנוא ףיוא

 ,"רעטניא ןופ ןגָאגַאדעּפ יד יו ,םעד ןיא ןעעז רימ .טָאטש רעד וצ ,דנַאל

 עיצפעצנַאק ַא טימ ןבייהוצנַא טרידנעמַאקער ןבָאה רַאנימעס ןלַאנַאיצַאנ

 ןשילַארָאמ ַא ןצנַאלפוצנייא טימַאב ךיז ןבָאה ייז .ןטקַאפ טימ טינ ןוא

 -רַאפ ןוא טייקכעלרעדירב יד ,ןימ ןכעלשטנעמ ןופ טייהנייא יד :טרעוװו

 רעד וצ ןײגרעבירַא -- םעד ךָאנ טשרע ןוא ,רעקלעפ ןופ טייקנדנוב

 סָאװ ,ןטקַאפ ןופ טלעוו רעד וצ ,טסייה סָאד ,םייה רעד ,הביבס רעטנעַאנ

 .םישוח ערעייז טימ ףיוא ןעמענ רעדניק יד
 קנַאד ַא טייצ רעטצעל רעד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סיזירק רעטירד רעד

 ןפיוא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןופ ןעגנוכיירגרעד עכעלטפַאשנסיו עסיורג יד

 ןביוהעגנַא לָאמ ַא רעדיוו ךיז טָאה סע .קינכעט ןוא טפַאשנסיװ ןופ טיבעג

 -גסיוו יד טקוקרַאפ ןבָאה ייז זַא ,סרעיצרעד ענרעדָאמ ףיוא עקַאטַא ןַא
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 טינ טעוװ עקירעמַא זַא ,טנגוי רעד ןופ גנולוש עשינכעט ןוא עכעלטּפַאש

 ןוא סרעקיזיפ ,סרעקינכעט ,סרעקיטַאמעטַאמ ליפ ױזַא ןבעגסױרַא ןענעק

 -ער רעשיגָאלַאנכעט רעסיורג רעד ךָאנ קיטיינ זיא סע לפיוו ןרעינישזניא

 עמַאס ןופ ןבױהעגנָא ךיז טָאה קיטירק יד .טלעוו רעד ןיא עיצולַאװ

 טרעװ ליפ וצ זַא ,ןזיװעגנָא טָאה ןעמ .ןענעייל ןענרעל ןופ -- שרוש

 -קעלעטניא ןייק טינ ןגָאמרַאפ סָאװ ,םינינע יד ןענרעל וצ ןבעגעגקעװַא

 רעייז ַא גָאט ןקיטנייה םייב זיא שפנה-ןובשח רעקיזַאד רעד .טרעוו ןלעוט

 ,טלעוו-גנויצרעד רענַאקירעמַא רעד רַאפ רעקיטכיוו

 גנויצרעד רעשיטַארקַאמעד ןופ ןטקעּפסַא

 ןופ ,גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעדעי ןופ רעגייטש רעד זיא סע

 -פיוא ךרוד רָאנ טינ ןטלַאהרעד ןײלַא ךיז זומ יז זַא ,עיצַאזיליוװיצ רעדעי

 -יא ןַא ןפַאשַאב ךרוד ,סעיצוטיטסניא עשימַאנַאקע ןוא עשיטילַאּפ ןלעטש

 רעייט ןוא ביל ןכַאמ טנגוי ריא ייב ךיוא זומ יז ,רוטקורטסרעּפוס עשיעד

 רעצנַאג רעד .ןבעל רעגייטש ןצנַאג םעד ןוא סעיצוטיטסניא עקיזַאד יד

 -רוטלוק רעדעי תויה .קעווצ ןקיזָאד םעד טניד עיצַאזירוטלוקַא ןופ סעצַארּפ

 טמיטש ןוא ןרָאא רעטרעדנוה ןופ ךשמב טמערופעג ךיז טָאה רעגייטש

 העבירעד זיא ,עטכישעג ןייז ,קלָאפ ןופ רעטקַארַאכ םעד טימ סיוכרוד

 ,ךַאז עקידנסיורד ןייק טינ עיצַאזיליוויצ רעד ןופ תודימ יד ןעמענפיוא סָאד

 -הגרדהב ,רעכעלעמַאּפ ַא זיא סע .ןשטנעמ ןפיוא ןעגנּוװצעגפיוא טרעוו סָאװ

 ןײרַא ןסקַאװ רעכעלטנגוי רעד ןוא דניק סָאד ױזַא יו ,סעצָארּפ רעקיד

 .ןבעל ןיא ןוא טלעוו רעד ןיא

 עמַאס יד זיב עוויטימירּפ עמַאס יד ןופ ,רעגייטש-רוטלוק רעדעי

 -כעלקריוו רעד ןופ ןטנעמעלע לייט וצ ןשטנעמ יד טנרעל ,עטסטריניפַאר

 .דנילב ןוא וויסַאּפ סיוכרוד --- ערעדנַא וצ ; קידוװעעז ןוא ךַאװ ןייז וצ טייק

 ןוא ןעגנַאלק םוכס ןטמיטשַאב ַא ןָא רָאנ טמענ ךַארּפש עדעי יװ טקנופ

 רעגייטש-רוטלוק רעדעי ךיוא זיא ױזַא ,ןושל ַא םעד ךרוד טרימרָאפ

 -נוָיצַאב ,ןטקַאפ ערעדנַא ןייק טינ ןוא ,יד רָאנ ןביילקסיוא ןיא וויטקעלעס

 עדעי .תובוט תודימ עכעלשטנעמ ערעדנַא ןייק טינ ןוא ,יד רַאנ ,ןעג

 םעד ןטיהוצפיוא קיניזטסּוװַאבמוא ןוא קיניזטסּוװַאב טקריוו טפַאשלעזעג
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 ןתמא ןקיצנייא םעד ןוא ןכעלגעמ ןקיצנייא םעד יו םלועה רדס םענעגייא
 | .טלעוו רעד ףיוא

 עניילק ַא ןעוועג זיא דנַאלנכירג ןטלַא ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוװ סע

 רעגריב רעדעי :טריפעג ױזַא ךיז טָאה ןטרָאד ןוא ,סירקַָאל ,הכולמ-טָאטש

 ןרעדנע וצ ןגיילרָאפ ןוא גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ רעד וצ ןעמוק טנעקעג טָאה

 טזמעג טָאה רע .טַאטש רעד ןופ גהנמ רעדָא ץעזעגטנורג ןקיטכיוו ַא

 טנעקעג טינ טָאה רע זַא ;זדלַאה םעד ףיוא קירטש ַא טימ ןעמוק רעבַא

 טימ םיא ןעמ טָאה ,טייקיטכערעג ןייז ןיא סרעגריבטימ ענייז ןגייצרעביא

 יד ןוא טָאטש עשיגַאלַאטימ עקיזָאד יד .טקיטשרעד קירטש רעבלעז רעד

 ױזַא יו ,ןפוא םעד רַאט שילָאבמיס סיוכרוד זיא גהנמ ריא ןגעוו עטכישעג

 ,טייהיירפ ןופ חטש ַא ןַארַאפ זיא סע .טּפַאשלעזעג עדעי טרירעּפָא סע

 ןריפפיוא ךיז ,ןריטנעמירעּפסקע ,ןטייב ןעמ געמ ןצענערג ענייז ןיא סָאװ

 רענייק סָאװ ,ץענערג יד ןַארַאפ זיא סע ןוא ,דנַאטשרַאפ םענעגייא ןטיול

 -ייטש-רוטלוק רעדָא עּפורג עכעלטפַאשלעזעג עדעי .ןייגרעבירַא טינ רָאט

 .ןצענערג ענעגייא עריא טמיטשַאב רעג

 -רעווקרעמ ַא ןַארַאפ זיא "רעקיכלימ רעד היבט , סמכילע-םולש ןיא

 עשידיי ַא געמ יצ ,םעד ןגעוו רעטכַאט ןוא רעטָאפ ןשיווצ גַאלַאיד רעקיד

 ןצנַאג ןיא טײטשרַאפ עטַאט רעד .דיי-טינ ַא טימ ןבָאה הנותח רעטכָאט

 םעיינ םוצ ןיוש טרעהעג סָאװ ,לדיימ ַא ,רעטכָאט ןייז ןופ דייר יד טינ

 ןעמ טגָארט ,לדנעה ַא יו ןעיירק וצ ןָא טבייה ןוה ַא זַא ,ריא טגָאז רע .רוד

 ןופ זײזטסּוװַאב רעד קורדסיוא םוצ טמוק ָאד .טחוש םוצ קעװַא ךיילג יז

 ךיוא זיא ױזַא .ןעיירק ןפרַאד רענעה ןוא ,ןעקַאװק ןפרַאד רעניה -- ןימ

 -רָא עטלעטשעגנייא עקיזַאד יד ןעוו ןוא ,הביבס רעכעלשטנעמ רעד ןיא

 רעד ןופ קירטש יד טפַאשלעזעג יד טָאה ,הנכס ַא רַאפ טייטש גנונעד

 ןוא לדניה ןפיוא שינערעהוצנַא סהיבוט ןוא טָאטש רעשיכירג רעקיטנַא

 ןלַאפ עכלעזַא ןופ רעבירעד טסייוו עטכישעג עכעלשטנעמ עצנַאג יד .טחוש

 ,ָאנורב ַאנַאדרַאשזד ,סעטַארקָאס יו עכלעזַא טימ סעיצַאזיליוװיצ עסיורג ןיא

 יד סע זיא עטכישעג רעשידיי רעטלַא רעד ןיא ;ַאטסָאקַא ןוא עזַאניּפש

 יד וצ טריפעג םיא ןבָאה םינהכ יד סָאװ ,והימרי איבנ םעד טימ השעמ

 ;ןרעװ בורח טעװ םילשורי זַא ,טגָאזעג תואיבנ טָאה רע לייוו ,רעטכיר

 יד טַאה איבנ ַא זַא ,קידנטּפשמ ,טיײרפַאב םיטפוש יד םיא ןבָאה דָארג

 ,סטכעלש ןוא סטוג ןגָאזוצסיױורַאפ טייהיירפ
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 -רוטלוק ןטמיטשַאב ַא ןיא עיצַאזירוטלוקַא יד ןרָאי עלַא טריפעגכרוד

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד ,החּפשמ יד ,םייה יד לכ-םדוק טָאה רעגייטש
 ,גנודליב-סקלַאפ יד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סע טניז ןופ .ןבעל רעגייטש
 סעיצקנופ יד ןענייז ,לוש רעד ןיא ןעמונעגקעװַא ירפ טרעוו דניק סָאד ןוא

 יד ןעמונעגרעביא טָאה לוש יד ןוא ןרָאװעג טרעלעמשרַאפ םייה רעד ןופ

 ןיא םיא ןעמערופסיוא טסייה סָאד ,דניק סָאד ןריזירוטלוקַא ןרַאפ תוירחא

 ,ןבעל רעגייטש םעד וצ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יװ םיטרּפ עלַא

 רעכלעוו ןיא ,םעטסיס רעשיטילַאּפ רעד ןוא עיצַאזיליוװיצ ,רוטלוק ןייז וצ

 בעל טעװ רע

 זיא סָאװ ,גנונעדרָא רעשיטַארקַאמעד ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו

 זיא ,ןטייב וצ טכער ענייז ףיוא ,דיחי םעד ןופ טייהיירפ רעד ףיוא טיובעג

 רעווש םעלבָארּפ יד זיא טּפיוהרעביא .רעווש סרעדנוזַאב רָאג םעלבַארּפ יד

 עסיורג רָאפ ןעמוק ריא ןיא סָאװ ,גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעד רַאפ
 ּווװ ,טפָא ךיז טייב רעגייטש-סנבעל רעד ּוװ ,ןעגנורעדנע עלעירטסודניא

 :פױרַא ןרעו טפַאשלעזעג רעבלעז רעד ןיא תורוד ענעדיישרַאפ יד ףיוא

 .טכער רעדנַא ןַא ןבעגעג ייז טרעוו סע ןוא ןטכילפ ערעדנַא טגיילעג

 טסייה טפַאשלעזעג רעשיטַארקַאמעד ַא רַאפ ןכעלטנגוי ַא ןעִיצרעד

 -עג טרעווילגרַאפ טינ זיא סָאװ טפַאשלעזעג ַא רַאפ ןשטנעמ ַא ןעיצרעד

 רעד רַאפ -- ןריטסעטָארּפ געמ דיחי רעד ּווװ ,רדס ןלַאיצַאס ַא רַאפ ,ןרַאװ

 םעד ןיא ןעגנורעדנע עלַאיצַאס עסיורג ןעמוקרָאפ ןלָאז'ס זַא ,טייקכעלגעמ

 ןעגנורעדנע עלַא יד ייב ןפרַאד ךָאד ןוא .ןשטנעמ ןופ ןבעל רעגייטש ןצנַאג

 תודוסי עשיטַארקַאמעד עטלעטשעגטסעפ שירָאטסיה יד ןרעו טיהעגפיוא

 .ןטרעוו עשילַארָאמ-ךעלטּפַאשלעזעג יד ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ

 ןריפ ךיז טרּפ ןסיוועג ַא ןיא ףרַאד גנונעדרַא ַאזַא ןיא גנויצרעד יד

 םוצ ןייז טפרַאדעג טָאה יבר רעטוג רעד ּוװ ,רעגייטש ןשידיי-טלַא ןפיוא

 טייז ןייא ןופ סע טײטַאב לַאפ רעזדנוא ןיא .ברַאה יא ,דלימ יא דימלת

 םעד ךרוד ןוא תוירחא עויטקעלַאק יד ןעמענוצנָא םידימלת יד ןענרעל

 טכער יד ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,טייהיירפ ןופ ןעגנוצענערגַאב יד

 .ןעגנוגיינ עלעודיווידניא יד ןטיהוצפיוא ןטייקכעלגעמ יד ,טייהיירפ ןופ

 .תוריתס ךרוד רָאנ ןרעוו טכיירגרעד ןעק סָאװ ,טײקצנַאג ַא זיא סע

 ןבעגּפָא טזומעג ןעמעלַא םעד בילוצ ןבָאה ןלוש רענַאקירעמַא יד

 רָאנ ,ןטסנוק יד ןוא ןטפַאשנסיװ יד רָאנ טינ ןענרעל וצ טייצ ךס ַא רעייז
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 םינימ עסיוועג ,עיצַארעּפָאָאק ןופ תודימ יד ,גנוטלַאװרַאפ-ןײלַא יד ךיוא

 -עטניא .טפַאשלעזעג רעשיטַארקַאמעד ַא ןיא קיטיינ ןענייז סָאװ ,קינכעט

 -טפַאשלעזעג רע זיא רעבָא רַאפרעד ,ןיילק טרעוװ רעייז זיא לעוטקעל

 וצ ןעוװעג ןסיוא םעד ךרוד ןענייז ןטייקיטעט:-לוש יד .סיורג -- ךעל

 .הביבס רעשיטַארקַאמעד רעד ןיא ןרינַאיצקנופ לָאז דיחי ַא ױזַא יו ןענרעל

 ןקיזָאד םעד וצ טײקלַאיַאל ןקעװ וצ ןעוועג קיטיינ זיא קיטייצכיילג

 -סקלָאפ ןופ תוגרדמ ערעכעה יד ףיוא רָאנ .רעגייטש-סנבעל ןשיטַארקַאמעד

 עלעוטקעלעטניא ךרוד ןכיירגרעד טנעקעג סע ןעמ טָאה לושלטימ ןוא לוש

 רעדניק ערעגניי ףיוא .(טפַאשנסיוו עשיטילַאּפ ,עטכישעג-סקלָאפ) ןעלטימ

 -ַאיצַאנ :ןעלטימ עשירעיצרעד ערעדנַא ךרוד ןקריוו טפרַאדעג ןעמ טָאה

 ןדלעה ערעלוּפַאּפ ןופ גנורערַאפ ,גנוטלַאװרַאפ-ןיילַא ,םיבוט-םוי עלַאנ

 .לג"דא טרָאּפס ,ןלַאינַאמערעצ

 ִּצ

 -ניק יד ייס ןענרעל זומ טפַאשלעזעג רעשיטַארקַאמעד ַא ןיא לוש ַא

 ךיז ןפרַאד רעדניק יד .ןעגנוריפ עשיטַארקַאמעד עכעלטנגוי יד ייס ,רעד

 ןיא ןריפכרוד ייז רעטעּפש ןוא ןסולשַאב ןעמענוצנָא ןיילַא ױזַא יו ןענרעל

 רָאלק גונעג ןינע ןַא ןלעטשרָאפ ןענעק וצ ןענרעל ךיז ןזומ ייז .ןבעל

 ךיז זומ טנגוי .ערעדנַא ןריסערעטניארַאפ וצ ידכ ,טנַאסערעטניא ןוא

 רַאפ ןבָאה ץרא-ךרד ךיוא רַאנ ,ןעגנוניימ ךיז ןפַאשנייא רָאג טינ ןענרעל

 עכעלטפַאשלעזעג עיירפ ,טייקיטעט עיירפ .ערעדנַא ןופ גנוניימ רעד

 רעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא ללכב ןליּפש םזירַאטנולָאװ ןוא וויטַאיציניא

 -לעזעג ַא ןיא רדס ןשיטַארקַאמעד םעד רַאפ ןשטנעמ עגנוי ןופ גנוטיירגוצ

 ,ןענילּפיצסיד עכעלטפַאשנסיװ ןופ טייצ ןעמענּפָא זומ ץלַא סָאד .טפַאש

 ןבַאה ןענעק םויק ַא רַאפ סָאװ רעבַא .ןענרעל טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאװ

 ןייטשרַאפ ןוא ןסיוו טינ ןלָאז ןשטנעמ ןעוו ,טפַאשנסיוו ןוא קינכעט יד

 טנעמָאמ רעד וצ טמוק םעד וצ ? גנונעדרַא רעשיטַארקָאמעד ַא ןופ ךרד םעד

 -לעזעג םעד ןצישַאב ןוא ןלעטשוצנייא ךיז טיירג ןייז ןופ ,טײקלַאיַאל ןופ

 .טבעל שטנעמ רעד ןכלעוו ןיא ,רדס ןכעלטּפַאש

 ,ןזיוװַאב עּפָארײא ןיא רעדנעל עשיטַארקַאמעד קיניײװ ןבָאה טציא זיב

 טייצ ןיא ןלָאז יז זַא ןפוא ַאזַא ףיוא טנגוי יד ןעיצפיוא ןענעק יז זַא

511 



 ,ךיז ןייז בירקמ -- רעמ ךָאנ ןוא ,ןפמעק הנכס רעטסקינייוועניא ןַא ןופ

 ןענייז יז רעכלעוו ןיא ,עיטַארקַאמעד ןופ םישזער ןשיטילַאּפ םעד רַאפ

 ,עקיצנייא יד ןעוועג טינ ןענייז דנַאלשטיײד ןוא עילַאטיא .ןסקַאװעגפיוא
 -רעדיוו:סקלָאפ ןייק טנגעגַאב טינ ןבָאה םזירַאטילַאטַאט ןוא םזישַאפ ּוװ

 ןבָאה עטכישעג רעצרוק רעייז ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רַאנ .דנַאטש

 גנורעקלעפַאב יד ןקינייארַאפ ןענעק לָאז סָאװ ,סָאטע ןַא ןפַאשַאב טנעקעג

 יו ןענַאטשרַאפ טינ טָאה קילבוּפער רערַאמייװ יד .ןטייהיירפ עריא רַאפ

 ןכַאמ קילבוּפער ַא ןופ עעדיא יד ןוא ןטייהיירפ עַײיטַארקַאמעד יד ױזַא

 .ריא רַאפ ןלעטשנייא ןלעװ ךיז לָאז יז זַא ,טנגוי רעד ייב טבילַאב

 ױזַא יו טסּוװעג טוג םזישַאפ רעד טָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ןענייז סָאװ ,ןויטקעלָאק ןוא סעּפורג עלַא ןעגנערבמוא ןוא ןזיילוצפיוא

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןיילַא דיחי רעד .קילבוּפער רעד וצ טגיינעג ןעוועג

 .ןעלדנַאה ןענעק וצ קיטומכַאװש ןוא ךַאװש וצ
 עלַאיצַאס ןוא עשימָאנַאקע ,עשיטילַאּפ ַא יו ,עיטַארקַאמעד ַא

 יד זַא ,טלעו רעד ןיא טלעטשעגטסעפ ױזַא טינ ץלַא ךַאנ זיא ,םעטסיס

 ללכב קלאפ םייב ןקעװ ןפרַאד טינ ןלָאז טפַאשלעזעג יד ןוא םייה יד ,לוש

 תופתוש ןוא טפַאשניימעג ,עביל ןופ ןטנעמיטנעס טרפב טנגוי רעד ייב ןוא

 ןופ םערָאפ ַאזַא ןיא רעווש םעלבַארּפ יד טרעוו סרעדנוזַאב .לרוג ןופ

 .שיטירק ףיוא יז טמענ רעבָא ,עיטַארקַאמעד יד ףיוא טמענ סָאװ ,גנויצרעד

 .תונורסח טָאה גנונעדרָא עלַאיצָאס ןוא עשיטילַאּפ ענרעדָאמ רעזדנוא

 יד יבגל טייקיורמוא רעשילַארַאמ ַא טימ ןרעוו ןדנוברַאפ ףרַאד עביל

 -עגוצ עקיזָאד יד טָא .ןןבעל רעזדנוא ןיא ךָאנ ןריטסיזקע סָאװ ,תולווע

 רעגייטש ןלַאיצַאס םעד רעגַאב ַא טימ ןעמַאזוצ ןייג לָאז סָאװ ,טייקנדנוב

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ םעלבָארּפ יד ךעלטנגייא זיא ,ןייז וצ ןקתמ

 -ַאמעד ַא ןופ תודימ יד וצ טנגוי יד ןעִיצרעד יז ףרַאד ,טייז ןייא ןופ .לוש

 וצ ןענרעל יז ףרַאד ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,רעגייטשיסנבעל ןשיטַארק

 עיינ טלעטש הפוקת עשירָאטסיה עדעי ןַא ,ןײטשרַאפ וצ ,שיטירק ןייז

 .לג"דא ןעגנורעדָאפ

 ויטקעלַָאק ןוא טפַאשרעריפ

 ןעלקיװטנַא טינ ךיז ןעק ןוא ןטעברַא טינ ןעק וויטקעלַאק םוש ןייק

 טפַאשרעריפ יד ךיוא ןעק עּפורג רעשיטַארקַאמעד ַא ןיא .טפַאשרעריפ ןַא
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 -טימ רעד וצ ןרעהוצ ךיז ףרַאד טפַאשרעריפ יד .וויטַאטירָאטױא ןייז טינ

 ,רעייגסיורַאפ רעד ןייז לַאמ עלַא רעבָא זומ רעריפ רעד .טפַאשרעדילג
 -נָאק םידיחי עקיטרַאנדיײשרַאפ ךס ַא ןופ ןעגנוגיינ יד ןענעק ףרַאד רע

 ןעװעדַאה ןענעק ףרַאד עּפורג עשיטַארקַאמעד ַא .ךַאז ןייא םורַא ןרירטנעצ

 ןקריוו וצ טנַאלַאט טימ ןשטנעמ ה"ד ,רעריפ עשיטַארקַאמעד ןטיירגוצ ןוא

 עקיליוויירפ ןוא גנומיטשוצ עקיליוויירפ רעייז ןגירק ןוא ערעדנַא ףיוא

 ,גנוקילײטַאב

 טפַאשלעזעג עשיטַארקַאמעד יד סָאװ ,עיצקנופ ַא זיא סָאד ךיוא

 תולעמ עלעיצעּפס טימ ןשטנעמ ןפַאשַאב זומ יז .טנגוי רעד יבגל טליפרעד

 טפַאשרעריפ ןזייװּוצסױרַא חוכב ןייז ןוא טיירג ןייז ןלָאז סָאװ ,תודימ ןוא

 רעד ,תוירחא ןוא טכַאמ ןופ םעלבָארּפ יד .הביבס רענעגייא רעייז ןיא

 .עלָאר ַא ןליּפש ירפ ןעמענ טכַאמ ןופ גנוצענערגַאב יד ןוא טכַאמ ןופ חטש

 ,גנונעדרָא ,טייקטסעפ טָאה סָאװ ,עּפורג רעשיטַארקַאמעד ַא ןיא וליפא

 םיא רַאפ זיא סע .דיחי ַא טױרטעגנָא טכַאמ טרעװ ,טייקטסּוװַאב-ליצ

 ןיא .רשיה לכש ןוא טנַאלַאט ןייז ןופ ןײטשוװורּפ ַא ךיוא ןוא ןויסנ ַא

 רעטמיטשַאב ַא ףיוא ןבעגעג טכַאמ יד טרעװ עּפורג רעשיטַארקַאמעד ַא

 רעַירפ ןופ ןענייז ןצענערג יד ,ןרעדנַא ןַא רעדָא קעווצ ןייא בילוצ טייצ

 .טנכייצעגנַא

 ףיוא ,םזירַאטנולַאװ רעד ,טלעוװ רעד ןיא ןבעל-עדניימעג עשידיי סָאד

 ןייזטסּוװַאב רעד ,סעיצוטיטסניא עשידיי עלַא טיױבעג ןענייז סע ןכלעוו

 רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא זיא -- תוירחא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ

 זַא ,יא תמא רעד .ןבעל ןדיי רעכלעוו ןיא ,גנונעדרַא רעשיטַארקַאמעד

 -רָאי ןופ ןיוש ןבָאה עיטַארקַאמעד רעשידיי רעשיפיצעּפס ַא ןופ ןעמרָאפ

 רעד ןיא תורבח עשידיי יד .ןבעל ןשידיי ןיא טריטסיזקע רעטרעדנוה

 טייטשרַאפ .םזירַאטנולָאװ ןשידיי ןופ ןעמרָאפ ןעוועג ןענייז םייה רעטלַא

 -ןטָאש ךיוא ,רעגייטש-סנבעל רעדעי ןיא יװ ,ןעוועג ןענייז סע זַא ,ךיז

 גָאט ןקיטנייה םייב .קידתומלש טינ זיא רעגייטש-רוטלוק םוש ןייק .ןטייז

 ןופ םַארטש רעד :ןעמַארטש ייוצ ןבעל ןשידיי ןיא ךיז ןענעגעגַאב

 רעשידיי ןופ םָארטש רעד ןוא טּפַאשלעזעג רעשיטַארקַאמעד רענרעדַאמ ַא

 .עיצידַארט רעכעלטפַאשלעזעג
 ויטקַא ןכעלטנגוי םעד ןוא דניק סָאד ןטיירגוצ ףרַאד לוש עשידיי ַא

 ;ןבעל םענײמעגלַא ןיא ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ןעמענוצלײטנַא
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 ענייז ןשיוצ טפַאשרעריפ ןזייווצסױרַא ױזַא יו ןענרעל םיא ףרַאד יז

 ןיא טפַאשלעזעג עשיטַארקַאמעד ַא ןייז ףרַאד ןיײלַא לוש יד .רוד-ינב

 טינ טלָאמעד ןלעוװ עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד .(יאויד ןַאשזד) רוטַאינימ

 רעד ןיא ןריפכרוד ייז ןיילַא רָאנ ,תודימ עשיטַארקַאמעד ןענרֶעל רָאנ

 .קיטסַארּפ
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 לוש עשידיי ענרעדַאמ יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד

 טרעייפעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןעמ טָאה טלעוו רעשידיי רעד ןיא
 רעד טָאה קירוצ רָאי 100 טימ .רוטַארעטיל עשידיי רָאי 100 ןופ עטַאד יד

 שידיי ףיוא קרעװ טשרע ןייז טכעלטנפערַאפ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,עדייז

 .םלוע ןרַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןוא "עלעשטנעמ עניילק סָאד , נ"א

 רעד ןיא םיכשמה ןיא טקורדעג ךיז טָאה "עלעשטנעמ עניילק סָאד,

 ןעניישרעד ןעמונעג טָאה סָאװ ,"רשבמ לוק , גנוטייצ רעשידיי רעטשרע

 .דנַאלסור ןיא 1862 רַאי ןיא
 רעשידיי רעד ןופ ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא יד

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג זיא רוטַארעטיל

 רעשידיי רעד טײטַאב ןשירעלטסניק ןוא ןלַאנַאיצַאנ ןבעגעג ןוא ןביוהרעד

 רוטַארעטיל רעיינ רעד רַאפ טָאה ,ןגעקטנַא ,עסערּפ יד .גנוטייצ-טַאלב
 .רענעייל ןשידיי םעד ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג ןוא הינסכא עטוג ַא יװ טנידעג

 :ןבעל ןשידיי ןיא גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד רימ ןעעז זייווכעלסיב

 עכלעזַא סױרַא טיג יז .לגילפ טמוקַאב רוטַארעטיל עשידיי יד (א

 ןופ ,ןעזייר םהרבא ,םכילע םולש ,ץרּפ .ל .י יו ,רעלעטשטפירש עסיורג

 -עטיל ַא יז טרעװ רוטַארעטיל-רעגערט-ןקַאּפ ַא ןופ דמעמ ןעמערָא םעד

 עשידיי עטריטנַאלַאט עדַאיעלּפ עצנַאג ַא ףיוא טמוק סע .שממ רוטַאר

 ,רעביירש

 ןעוועג רקיעב ךַאנ ןענעז ןָאזעניד בקעי ןוא רָאטקעּפס .מ ,יקצעניל ;י

 -טקלָאפ עשידיי יד ןענרעלַאב וצ טכוזעג ןבָאה ייז .קלַאפ ןרַאפ רעביירש

 ןיא דיירפ ןגָארטנײרַא ןוא ןבעל-סקלָאפ עשידיי סָאד ןרעדליש ,עסַאמ

 ןעוועג זיא סע יװ ,גנופַאש עשירַארעטיל ּפיט רעד .בוטש רעשידיי רעד

 טינ טָאה ,"עלעסַאיי ,"קישומ רעשידיי רעד  ,"לגניי עשילױּפ סָאד;

 ךיז טָאה ןוא קַאמשעג ןכעלטינשכרוד םעד ןופ ןכיײװּפָא ליפ וצ טרָאטעג
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 ןשידיי ןופ טלעוו רעקיטסייג רעד רעביא ךיוה וצ ןבייהפיוא טנַאקעג טינ

 ,רענעייל

 טימ ןיוש ןלעטש גרעבמָאנ .ד .ה ,ץרּפ .ל .י ,םירפס רכומ עלעדנעמ

 רעביירשסקלַאפ ןענייז ייז .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא הגרדמ עיינ ַא רָאפ ךיז

 -טפירש טיײיטַאב רעביירשסקלָאפ .קלָאפ ןרָאפ רעביירש לָאמ עלַא טינ ןוא

 -ַאיצאנ ַא קרעװ ערעייז ךרוד ןעלקיװטנַא ןוא ןעיוב ןפלעה סָאװ ,רעלעטש

 ,ןטרעלקעגפיוא םוצ ,ןןדמל םוצ ךיוא ןדער ןליוו ייז .רוטַארעטיל עלַאנ

 ןבָאה ייז .רענעייל ןטרעלקעגפיוא-קינייוו ןוא ןטושּפ םוצ יו ױזַא טקנוּפ

 ןטכיש עשיטנעגילעטניא ענעמוקעגפיוא-יינ יד ןכיירגרעד וצ טכוזעג ךיוא

 ,גנודליב רעשַיעּפַאריײא רעד ןופ ןסָאנעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא

 רעד ןופ ןוא רעשילױוּפ ,רעשיסור רעד ןופ ןעוועג םעוט ןיוש ןבָאה סָאװ

 .רוטַארעטיל רעשיעּפָאריײא-ברעמ רעכייר

 ןטיירב ןפיוא סיױרַא רוטַארעטיל עשידיי עגנוי יד טייג ןצרּפ טימ

 יז ןוא ןבעל ןשידיי ןיא "רעכעה טינ ךָאנ ביוא,, םעד טכוז יז .ךַאילש

 רעכייר ןוא רעסיורג רעד ןופ תועּפשה עשירעפעש יד ךיז ןיא ףיוא טמענ

 ףרַאד סָאװ ,חוכ ןלַאנַאיצַאנ ַא שידיי ןיא טעז ץרּפ .ל .י .רוטַארעטיל-טלעוו

 טײקיטרַאנגיײא עצנַאג יד ןעלגיּפשּפָא ףרַאד ןוא ןטייצ ןוא תורוד ןדניברַאפ

 .ןבעל-סקלָאפ רעזדנוא ןופ טייקיטרַאליפ עלַאיצַאס ןוא

 -הניאצ} יד ןעוועג רעִירפ זיא טלעוװ ריא סָאװ ,יורפ עשידיי יד (ב

 ןגיױטשעג טינ זיא סָאװ ,השעמ יד רעדַא ,הניחת עשירעבייוו יד ,ייהניארו

 ."ןירעזעל, עשידיי עטצרַאהַאב יד ןרָאװעג טציא זיא ,ןגיולפעג טינ ןוא

 ךס ַא טימ ןרעדליש ןעמונעג ךיוא טָאה רעביירש רעשידיי רעיינ רעד

 ןיא ןעשעג זיא סָאד .יורפ עשידיי יד טפַאשיירטעג-סנבעל ןוא טפַאשביל

 עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצַאס יד ןיא ןעגנורעדנע עסיורג יד ןעוו ,טייצ רעד

 עיצַאּפיסנַאמע רעטסקינייװעניא ןַא וצ טריפעג ןבָאה ןבעל ןופ ןעגנוגנידַאב

 .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא יורפ רעד ןופ

 ןַא יו יורפ עשידיי יד טבױלעג טָאה טייקשידיי עקיטייצרַאפ יד
 .החּפשמ רעד וצ טפַאשיירטעג ןוא טייקנבעגעגרעביא ריא --- ליח-תשא
 רעד ןופ ןבָאה ןעגנוגעווַאב ערענָאיצולַאװער ןוא -רעטעברַא ענרעדַאמ יד
 םעד טליפרעד ןַאמ ןטימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,ןירעפמעק ַא טכַאמעג יורפ
 .טייצ רעקידמערוטש רעד ןופ גָאזנָא
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 םהרבא ,שַא םולש ,ץרּפ .ל .י ןופ קרעוו יד ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 טרעדלישעג יורפ עשידיי יד טָאה ,ושָאטַאּפָא ףסוי ,ןָאסלעגרעב דוד ,ןעזייר

 ןוא רעכעלרעניא ןופ הגרדמ עטסכעה יד ןעוועג זיא סָאד .שטנעמ ַא יו
 .עיצַאּפיסנַאמע רעלופ

 עריא טָאה יז סָאװ ,רוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ ביול םוצ זיא סע (ג

 ןבָאה סָאװ ,ןטכיש עלַאיצַאס ענעדיישרַאפ יד ןשיװצ ןענופעג רענעייל

 ןופ עיציזָאּפ יד ןייז ףרַאד ױזַא .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא טריטסיזקע

 טָאה סָאװ ,רענעיל רעטסיירטעג עמַאס רעד .רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ ַא

 ןעוועג רעבָא זיא ,רעביירש ןשידיי םוצ טייקטנעָאנ עטסערג יד ןגָארטעג

 רע טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא .שטנעמסקלָאפ ןוא רעטעברַא רעשידיי רעד
 ,ןבעל ןגייא ןייז ,ןיײלַא ךיז טנעקרעד

 ,הלווע יד ןוא יירשעגייוו ןייז ןעמונעגפיוא טָאה גנוטכיד עשידיי יד

 םהרבא ,ץרּפ .ל .י :םלועה-רדס ןשלַאפ םעד ןגעק ןגָארטעג טָאה רע סָאװ

 סירָאמ ,יקסוועשטניוו סירָאמ ;ןלױוּפ ןוא דנַאלסור ןיא -- גורפ .ש ,ןעזייר

 עטקינייארַאפ יד ןיא -- רעװָאשװַאב .י ןוא טַאטשלעדע .ד ,דלעפנעזָאר

 -רַא עשידיי יד טרעדורעגפיוא טָאה טסעטָארּפ רעלַאיצָאס רעייז .ןטַאטש

 גנודניברַאפ עטנעַאנ ַאזַא ןעועג טינ זיא טייצ ןייק ןיא .טפַאשרעטעב

 ,קלָאפ ַא ייב דרַאגנַאװַא ןרענַאיצולָאװער םעד ןוא רוטַארעטיל ַא ןשיווצ

 ענרעדָאמ יד ןענַאטשטנַא זיא סע ןעוו ,הפוקת רעשירענַאיּפ רענעי ןיא יו

 .רוטַארעטיל עשידיי

 חעשיטילַאּפ ַא ייב טריטסערַא ןעמ טָאה רָאטקעּפס .מ ןוא ץרּפ .ל .י

 עטשרמולכ ַא יװ ,ןרָאװעג טריפעגכרוד עשרַאװ ןיא זיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ

 ןבָאה רעביירש עשידיי עדייב .וו"זַאא סרעריפרעטנוא ,םינתוחמ טימ הנותח

 רָאטקעּפס .הסיפת רעװעשרַאװ רעד ןיא ןכָאװ עכעלטע ענייש טכַארברַאפ

 יװַצ יד סָאװ ,זיא עשילָאבמיס סָאד .ןבירשַאב יונעג טנעדיצניא םעד טַאה

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ץרּפ .ל .י ןופ קרעװ עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטכילַאב

 ךַאנ טשינ בוא, :ןענייז ןעגנולייצרעד ייווצ יד .קַאיװַאּפ רעװעשרַאװ ןיא

 ."גרעב ייווצ ןשיווצ,, ןוא "רעכעה

 :ןצנעדנעט ייווצ טקריװעג ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא (ד

 -ירק ןעוועג זיא ענייא .ץנעדנעט-ץרפ .ל .י ַא ןוא ץנעדנעט-עלעדנעמ ַא

 ,קסעטַארג טייקכעלקריוו עשידיי יד ןעזעג ןוא ןבעל ןשידיי םעד עגונב שיט

 שיטירק זומ סָאװ סָאד ןוא עיורג-קידעכָאװ סָאד ,רקיעב ,ןעמונעגפיוא טָאה
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 ןקריװ סָאװ ,תוחוכ ערעפיט יד ןעזעג טָאה עטייווצ יד .ןרעװ טלדנַאהַאב

 .םויק ןשידיי ןופ סנ םעד רשפא רָאנ ,ךָאװ יד טשינ ,ןבעל ןשידיי ןיא

 הריתי-המשנ יד ,עקידבוט-םוי-תבש סָאד ןעמונעגפיוא טָאה ץרּפ .ל .י

 ןייז ןיא הפוקת:גנַאגכרוד ַא ןעוועג רקיעב זיא םזילַאער .ןדיי ןטושּפ ןופ

 רע .רעקיטנַאמָאר-טסילַאער ַא סיוכרוד ץרּפ .ל .י זיא רעטעּפש .ןפַאש

 "גוב סָאד טעז רע ."ךיא , ןכעלשטנעמ םעד ךיוא זדנוא רַאפ טקעלּפטנַא

 ,טינ ןסייוו סָאװ ,ןדיי הדע ןַא ןופ טײקיביגכָאנ יד רָאנ טינ ןוא עשירַאט

 .ץכעזיומעג םענעגייא םעד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ױזַא יו

 "ןדיי , ,"רעדלעוו עשילּפ יד ןיא , יו ,ושָאטַאּפַא .י ןופ קרעװ יד ןיא

 ןופ גנוקינייארַאפ ַא וצ טמוק -- "ןלַאפעג זיא ןלױּפ ןעוו, ,"עדנעגעל

 יַאּפַא .י ךיוא .הטיש-עלעדנעמ יד ןוא הטישיץרּפ יד :ןצנעדנעט עדייב

 םעד ןוא קיטנַאמ םעד , ,טייקכעלקריוו עכעלגעטיגַאט יד טרעדָאפ ושָאט

 ךיוא ןוא טייקלדייא ןייז ,ןטפַאשנדיײל ענייז טימ ןשטנעמ םעד ,"רָאװטימ

 ןיא רעבָא ךיז טבייהרעד וטָאטַאּפָא .י .טײקטסַארּפ רעכעלשטנעמ ןייז טימ

 רעדעי .עדנעגעל-ןדיי וצ טייקכעלקריוו ןופ ןעגנופַאש עקידרעטעּפש ענייז

 -ןבעל רעשידיי רעצנַאג רעד ןוא סנ ַא לָאמ ייווצ זיא ןבעל סנדיי ןופ גָאט

 ןטיהוצפיוא טלעוו רעדמערפ ַא ןיא ןדיי םענופ ןשינעלגנַאר יד ,רעגייטש

 .ןרעדנּוװַאב וצ טקַא ןַא ןײלַא זיא ,ךַאװ ןייז ןוא בוט-םוי ןייז

 "רַאפ רעד ןופ קעװַא זייווכעלסיב זיא רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד

 ןעגנַאגרעד זיא ןוא ,הפוקת עטשרע ריא טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ ,גנוניינ

 תופוקת עטסשירעפעש עמַאס יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,גנוָאיַאב וצ זיב

 .ןפַאש ןשירַארעטיל ןשידיי םעד ןיא

 יַאנ םעיינ ַא ןגָארטעגנײרַא רָאנ טינ טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד (ה

 עסיורג ןריפכרוד ןפלָאהעג ךיוא טָאה יז ,ןײזטסּוװַאב ןלַאיצַאס ןוא ןלַאנָאיצ

 ןפלעה וצ ןעוועג זיא ייז ןופ עטסקיטכיוו יד .ןבעל ןשידיי ןיא ןעמרַאפער

 ענרעדָאמ רעמ ןוא עיינ ַא ןפַאשַאב ןוא גנויצרעד עשידיי יד ןרימרַאפער

 | .לוש עשידיי

2 

 טרעייפעג קירוצ ראי עכעלטע טימ טָאה לוש עשידיי ענרעדָאמ יד

 גנוגעװַאב רענרעדַאמ ַא רַאּפ .ץנעטסיזקע ריא ןופ טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא
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 ךשמ רעשּפיה ץנַאג ַא סָאד זיא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי רעזדנוא ןיא

 -סקלָאפ רעזדנוא ןיא ןעגנוגעװַאב עסיורג ערעדנַא עלַא ןענעז טלַא יװ .טייצ

 בלַאה ַא-ןוא-ןייא רעדָא ,קילדנעצרַאי ןייא ףיוא ןזייוונַא ןעק ןעמ ? ןבעל

 ןעמונעג ךיז טָאה ןבעל ןשידיי ןיא ץלַא ןעוו ,(1908---1897) קילדנעצרָאי

 עלַאנָאיצַאנ יד :ןרעװ ןריובעג יינ סָאד ןופ ןעמונעג טָאה'ס ןעוו ,ןעמערופ

 עשידיי יד ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ,ןבעל ןשידיי ןיא גנוגעווַאב

 .גנוגעווַאב -רוטלוק

 עלַא ייז רימ ןענעק -- רעטעּפש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא -- טציא

 ןצנעדנעט-טנורג ערעייז רימ ןעעז טנייה .ויטקעּפסרעּפ ןיא .ןטכַארטַאב

 ,דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ ןבעל סָאד .הנווכ-טנורג עשירָאטסיה ערעייז ןוא

 יו ,געוודייש ןבלעז ןפיוא ןענופעג טלַאמעד ךיז טָאה עטיל ןוא ןלױּפ

 ןוא דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ןיא ןדיי עשיעּפָאריײא-ברעמ יד ןופ ןבעל סָאד

 -עגנָא ךיז טָאה סע .1848 ןוא 1789 ןופ סעיצולַאװער יד ןשיוװצ ךיירטסע

 ןיא ןטערטניײרַא רַאפ ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי רַאפ ףמַאק רעד ןביוה

 -ןבעל ןשידיי םעד ןריזינרעדַאמ רַאפ ,טפַאשלעזעג רעשַיעּפַאריא רעד

 .תוסנרּפ עשידיי יד רעויטקודָארּפ ןכַאמ ןוא רעגייטש

 "וקַאב וצ ידכ :ַאזַא ןעוועג ךרד רעד רעבָא זיא עּפָאריײא-ברעמ ןיא

 ןעוועג ןדיי עשישטייד ןוא עשיזיוצנַארפ ןענייז גנוקיטכערַאבכיײלג ןעמ

 סיוא רַאפ ךיז ןרעלקרעד ,ןבעל-עדניימעג רעייז ןופ ןגָאװצּפָא ךיז טיירג

 -ָאק רעשירָאטסיה ַא יו ץנעטסיזקע רעייז טימ ןסייררעביא ןוא עיצַאנ

 .וויטקעל

 ףמַאק רעייז ןבױהעגנַא ןבָאה ייז ןעוו ,ןדיי עשַיעּפָאריײא-חרזמ יד

 יסנַאמע ןוא גנוקיטכערַאבכיילג רעלַאנַאיצַאנ רַאפ ,טכער עשיטילַאּפ רַאפ

 ןבָאה ייז :תוחנה ערעדנַא סיוכרוד ןופ ןטָארטעגסױרַא ןענייז ,עיצַאּפ

 רָאנ רעבָא ,גנוקיטכערַאבכײלג עשיטילַאּפ ןוא טכער-רעגריב טרעדַאפעג

 רוטלוק ריא ,עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ ךשמה ןקידרעטייוו םענופ דוסי ןפיוא

 .ןבעל-עדניימעג ןוא

 -טנַא רעשידיי רעלַאמרָאנ ַא ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ןעזעג ןבָאה לייט

 ןוא ןבעל-הכולמ םענעגייא ןַא ןופ דוסי ןפיוא טשרע קלָאפ ַא יװ גנולקיוו

 עירָאטירעט רענעגייא ןַא ףיױא קלָאפ ַא יװ טעטינערעווּוס רעשיטילַאּפ

 .דנַאלמייה ןשידיי ןשירָאטסיה ןיא
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 סָאװ ,ןעגנורעדנע ערענָאיצולַאװער יד זַא ,טביולגעג ןבַאה ערעדנַא

 ןוא טנעָאנ ױזַא ןענייז ,טפַאשלעזעג רעשיעּפָארײא רעד ןיא רָאפ ןעמוק

 ןענעק סעיטַארקָאמעד ענרעדָאמ יד סָאװ ,סעיטנַארַאג יד זַא ,קידתושממ

 .ליבַאטס ןוא רעכיז סיוכרוד ןייז ןענעק ,טעטירַאנימ רעשידיי רעד ןבעג

 ִצ

 זיא 1908 םורַא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא דנַאטשוצ רעד

 סָאװ ,גנוגעװַאב עשיטילַאּפ עויטקַא ןַא ןעוועג ןיוש זיא סע :ַאזַא ןעוועג

 -ָאיצַאנ ַא ןעוועג זיא סע ;קלָאפ ןופ ןסָאמ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט זיא

 ןייק טינ סָאד זיא ,טליו ריא ביוא , גָאז סלצרעה ר"ד .גנוגעווַאב עלַאנ

 יד .טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעגנולקעגּפָא טיירב ןוא טייוו טָאה "םולח

 -טכיר יד טנכייצעגנָא ךיוא טָאה (1908) ץנערעפנַאק-ךַארּפש רעציווַאנרעשט

 .גנוגעווַאב-רוטלוק רעשידיי ַא ןופ סעיניל

 ןשידיי םעד רַאפ לוש טיינ יד ןבעל ןשידיי ןיא טלעפעג רעבָא טָאה סע

 ןעגנערב לָאז סָאװ ,לוש ַא ןייז טפרַאדעג טָאה סָאד .ןכעלטנגוי ןוא דניק

 -טנַארַאפ ןוא ןעגנונעפָאה עיינ יד ,קוק-סנבעל םעיינ םעד קורדסיוא םוצ

 עכעלטפַאשלעזעג יד טלעטשעגסױרַא ןבָאה סע עכלעוו ,ןטײקכעלטרַאװ

 .ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוגעווַאב

 ןט19 ףוס גנויצרעד עשידיי יד טַאהעג טָאה סע םינּפ ַא רַאפ סָאװ

 -נעמ ןופ "עלעשטנעמ עניילק סָאד , ןיא ןעניפעג רימ ןענעק טרעדנוהרָאי

 ,טוג רעייז ריא טסייוו ,זיא הרות-דומלת ַא סָאװ,, ;םירפס רכומ עלעד

 רבק ַא זיא סָאד .ןרעדליש וצ ךייא סע רַאּפשרַאפ ךיא ,עלעדנעמ טביירש

 ןוא ּפעק יד ייז ןגָאלשרַאפ וצ ,רעדניק עשידיי עמערַא ןבָארגַאב וצ ףיוא

 ייוט ןריצירבַאפ וצ ףיוא עקירבַאפ ַא זיא סָאד .טלעוו רעד ןופ ןסײרוצּפָא

 ."תושפנ עכעלקילגמוא ,עטזָאלרָאװרַאפ ,ענדיב ,רעייגקידייל ,ןסטכינעג

 טַאה ,ןדָאירעּפ-ץנַאלג עריא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנויצרעד עשידיי יר

 ןרעווש ַא טבעלעגרעביא טָאה ,םימכח-ידימלת ,םינבר ,םינואג ןבעגעגסױרַא

 ,בושי רעשיעּפַארײא-חרזמ רעד טבעלעגרעביא ללכב טָאה סע יוװ ,סיזירק

 ,"גָאט רעד , ייסע ןייז ןיא דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד טריזירעטקַארַאכ ץרּפ .ל.י

 : 1905 ןיא טביירש רע ןכלעוו
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 .טעדנַאט ,

 ...טעברַא יד ,לדנַאה רעד ,ןבעל סָאד :טעדנַאט זיא ץלַא

 -רעטיצ -- רעטעּפש ןוא ןגרָאמ ןָא --- טייקרעכיז ןָא ,טפַאשביל ןָא

 ...עקידנּפַאכ ןוא עקידרעטיצ ,ןטָאש עקיד

 ...ןײרַא טפול רעד ןיא טפול רעד ןופ

 -.קיטילַאּפ ןייז ,ןבעל ןייז ,טעברַא ןייז ,דיי רעד ;דנו-ענ זיא ץלַא

 רחוס רעד טָאה "ןפיוקרַאפ , ןוא "ןפיוק , ןשיווצ ...טייצ רעד ןיא יו טרַא ןיא

 "מיא טינ רע זיא ןטלַאהסיוא ,ןטלַאהּפָא ..ןעמעטָאוצּפָא טינ טייצ ןייק

 ...דנַאטש

 לעטשקרעוו ַא ,טַאהעג הנותח ,לדָאנ רעד טימ ךָאטש ַא טנרעלעגסיוא

 !טרַאװ ןוא בורג יד טייטש ןפָא ? יתמיא ,וישכע אל םא -- טנפעעג

 וצ טנַאה ןופ ,דיל דימ :טונימ רעד רַאפ ןוא טונימ רעד ףיוא זיא ץלַא

 "! רעטייוו יבַא ...טנַאה

 ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןופ הביבס רעשידיי רעד ןיא ןעמוק טזומעג טָאה סע

 םוטנדיי עשילוּפ ןוא עשיסור סָאד סָאװ ,סעינַאלַאק יד ןיא רעטעּפש ןוא

 םעד ןיא ןפלעה לָאז סָאװ ,לוש עשידיי ּפיט רעיינ ַא ,טיובעגפיוא ןבָאה

 .ןבעל עשידיי סָאד ןריזינרעדַאמ ןופ סעצַארּפ ןרעווש

 רוטַארעטיל רעצנַאג רעד ןיא זַא ,טריסַאּפ ױזַא טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ןיא טסעטָארּפ ןופ םיטש יד ןרעהרעד ןעמ לָאז הפוקת רעשירָאטסיה ַא ןופ

 .דניק ןופ ןסערעטניא יד

 טָאה סע ןוא ,"לימע, עלעוװַאנ יד ןבירשעגנָא טָאה ַאסור קַאשז ןַאשז

 ,טקַא רעלעודיווידניא ןַא ןעוועג רעבָא זיא סע .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג

 -ידיי רעד ןיא .טפַאשלעזעג רעד וצ גנורעדָאפסױרַא עקיטרַא-קיצנייא ןַא

 רימ ןסיוטש ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ביײהנָא ןוא ןט19 ףוס ,רוטַארעטיל רעש

 -צעניל .י ןעניישרעד סע .עיצַאטסעפינַאמ רעוויטקעלַאק ןימ ַא טימ ןַא ךיז

 -רעדניק סמכילע םולש ,"עלעסַאי , סנָאזעניד ,"לגניי עשיליוּפ סָאד ,, סיק

 טסינעג סע סָאװ רַאפ ,דניק ןשידיי םוצ דיילטימ ןופ ליפעג סָאד .תוישעמ

 ןעייגרַאפ טנגוי ןוא טייהדניק ןייז סָאװ רַאפ ,ןבעל ןיא דיירפ קינייװ ױזַא

 ,קילַאיב .נ .ח ,ץרּפ .ל .י ,עלעדנעמ ןופ קרעװ יד סיוא טליפ ,קילג ןָא

 .ערעדנַא ליפ ןוא ןעזייר םהרבא

 ןבעל ַא יו טריזירעטקַארַאכ יז טָאה ץרּפ סָאװ ,טייקכעלקריוו רעד יבגל

 -טפַאשנדייל םעד ןיוש רימ ןליפ ,ײטעדנַאט ,טייקרעכיז ןַא ,טפַאשביל ןַא;

521 



 ןקידירפַאב ןענעק לָאז סָאװ ,ןבעל רעגייטש רעדנַא ןַא ךָאנ רעגַאב ןכעל

 -רָאי ןטס20 ןיא ןירַא טערט רעכלעוו ,ןדיי םענרעדָאמ ןופ טימעג סָאד

 ענייז ןיא ןיוש ןצרּפ ייב ןָא רימ ןפערט רעגַאב ןקיזָאד םעד .טרעדנוה

 רעדייא ךָאנ זיא סָאד .1908---1905 ןרָאי יד ןופ ןטעברַא עשיטסילַאנרושז

 עקידרעטעּפש ענייז ןיא ךרוד ךיז טסייר טימעג עשיצרּפ עשימרוטש סָאד
 .לג"דא "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנ ייב,, ,"טייק ענעדלָאג יד , : יו ,סעמַארד

 ? גנַאגןעקנַאדעג ןשיצרּפ ןופ ןטנעמעלע יד ןענייז סָאװ

 -ַאיצַאנ רענעגייא רעד טימ ץלַאטש ןוא ןייזטסּוװַאב רעשידיי רעד (א

 זַא -- ץרּפ טביירש -- טניימעג לָאמ ַא טָאה ןעמ , .טײהנעגנַאגרַאפ רעלַאנ

 סָאד ןוא (ַאזַאר ַאלובַאט) לװָאט רעקידייל ַא ןריובעג טרעוו שטנעמ ַא
 רעד זַא ןיוש ןעמ סייוו טנייה .טביירש ןוא לפירג ןייז טימ טמוק ןבעל

 שטנעמ ןשיוװצ ףמַאק ןופ סעצָארּפ ַא זיא ןבעל זַא ,קיטעט ךיוא זיא שטנעמ

 רעד ףיוא טמוק שטנעמ רעד זַא ;רוטַאנ ןוא שטנעמ ןשיווצ ,עילימ ןוא

 -ןגייא ןופ ,ןליוו ןייז ןופ ןעמָאז ןטימ ,השורי רעטיירג ַא טימ ןיוש טלעוו

 ,ןגיז טעו רע יצ ,טיײקיעּפיספמַאק ןוא -סנבעל ןייז טימ ,טפַארק רעקיטרַא
 ."ןלַאפ טעװ רע יצ

 ןייז טימ טמוק שטנעמידיחי רעד יװ טקנוּפ זַא ,טניימ ץרּפ .ל .י

 -ירָאטסיה ןייז טימ קלָאפ ַא ךיוא טמוק ױזַא ,השורי רעטרעשַאב רענעגייא
 .ןבעל ןיא געוו ןקיטרַאנגיײא ןייז טימ ,השורי רעש

 ןצרּפ טקיטלעװַאב טײקיטרַאנגײא רעלַאנַאיצַאנ ןופ ןייזטסּוװַאב רעד

 טימ , :עיצַאלימיסַא רעד וצ סיוא טפור רע .קרַאטש רעייז טייצ רענעי ןיא
 ץרא-ךרד ...! קלָאפ ןטסטלע ןרָאפ ,ןטלַא ןרַאפ ץרא-ךרד ,טדער ץרא-ךרד

 -ַארט-טלעוו עשַיַארעה עקיצנייא יד זיא עטכישעג ןייז סָאװ ,קלָאּפ ַא רַאפ

 פטסכעלשטנעממוא ןוא םשה שודיק ,שפנ-תריסמ ןופ עכָאּפע ןַא ;עידעג

 "עעדיא רעד רַאפ ןדייל ןוא ןייּפ

 קלָאפ ןופ ןייזטסּוװַאב םעד רַאנ טינ רדסכ ןעמ טליפ ןצרּפ ייב (ב

 -נייה רעד ןיא קלָאפ ןופ ךיוא רַאנ ,וויטקעּפסרעפ רעשירָאטסיה רעד ןיא

 טכוז רע ."יירעיוב-לקניוו, ןגעק זיא ץרּפ .הפוקת רעשירָאטסיה רעקיט

 סָאד טָאה לָאמ ןייק , זַא ,סייו רע .עעדיא-סקלָאפ עשידיי-ןיײמעגלַא יד

 םוצ ,טנייה יו איבנ םוצ טקנעבעג ױזַא טינ ץרַאה עשידיי עקידנקיטולב

 ןעז טלעװ יד ,גרַאב ןטסכעה ןופ ץיּפש ןפיוא ןלעטש ךיז לָאז סָאװ ,איבנ
 ."גנוקעלּפטנַא ריא ןיא המשנ-טלעוו עשידיי יד ןוא
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 ײװ טוט רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדַאמ רעזדנוא ןופ רענַאיּפ םעד

 רַאפ ,טריזיטנעמגַארפ ױזַא זיא ןבעל עשידיי סָאד סָאװ רַאפ ,ץרַאה סָאד

 םעד ןיא זַא ,ןײזטסּוװַאב סָאד טלעפ סע ןוא טײקצנַאג טלעפ סע סָאװ

 ןרעױדַאב טימ .טייקינייא ןייז ןומ ,טריפ קלָאפ ַא סָאװ ,ףמַאק

 : ץרּפ טביירש

 םוטעמוא ,טרעּפכורּפַאב טולב טימ טלעװו ַא ,ןרַאװעג קלַאפ-טלעוװ ַא,

 -שודיק ףױא ענעמוקעגמוא ןוא םירבק םוטעמוא ,סנימלע-תיב ענעגייא

 ףיוא ,רעדנוזַאב דנַאל ןדעי ןיא ,רעלעקניוו ןיא טרעוו טעברַאעג ןוא ,םשה

 עלעקיטש ןייז טול ,ךיז רַאפ רערעדעי ןוא רעדנוזַאב דרע לקיטש ןדעי

 "...הניכש ןּפָארט םעד טול ,טייקשידיי

 ! עעדיא-סקלָאפ עשידיי:-ןײמעגלַא יד זיא ּוװ

 יַארט ךיוא ןוא שיטסירַאטנולָאװ ,ןרעדָאמ זיא קוק-סנבעל סעצרּפ (ג

 ןעילבפיוא יינ'ס ףיוא זומ סע זַא ,םעד ןגעוו טדער רע ,טריטנעירָא-עיציד

 יידַארט ,ןלָאנמיס עכעלמיטסקלַאפ ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,ןבעל שידיי ַא

 רע .ןעמַאז ַא יװ קלָאפ םוצ ןעגנערב קירוצ לביב יד זומ ןעמ זַא ,סעיצ

 ,סנַאסענער ןשידיי ןופ ןַאפ יד ןרעװ ןביוהעגפיוא זומ סע זַא ,סיוא טפור

 .גנויירפַאב-טלעוו ןופ ,טּפשמ-טלעוו ןוא חישמ ןופ

 םייב רוד-ינב ערעדנַא ענייז יו ,טדנעלברַאפ טינ ץרּפ .ל .י זיא ךָאד

 ,יאדווא .םזימיטּפָא ןקידנשרעה םעד ןופ ,טרעדנוהרַאי ןטס20 ןופ בײהנָא

 ַא ןַארַאפ רעבָא זיא סע .סנַאסענער-סקלָאפ ןיא רעקיבױלג ַא זיא ץרּפ

 ןואג רעד .ןרָאי ענעי טביירש רע סָאװ ץלַא ןיא ןָאטרעטנוא רעשינַארט

 סרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ בײהנַא םייב ןיוש טַאה םוטנדיי ןשילױּפ ןופ

 ,ףמַאק ןטכערעג רעייז ןיא וליפַא ,םלועה תומוא יד זַא ,ליפעגרָאפ סָאד

 קלָאפ עשידיי סָאד .קלָאפ ןטוװּורּפעג-רעוװש םוצ טפַאשביל קינייװ ןגָארט

 טלָאװ טלעוו יד יװ ױזַא .גנוײרפַאב ןופ ייר רעד ןיא עטצעל סָאד ןייז טעוו

 רעטסכַאװש רעד טסיב וד .רעטייוו קיטולב ןוא ייג וד ,, :טגָאזעג ןדיי םוצ

 ..טצעלרעלַא וצ טשרע ןרעוו טזיילעגסיוא טסעוו ןוא רעטסדנימ רעד ןוא

 ,טקירדרעטנוא -- ןליוו ַא ,ןרעװ ןסָאגרַאפ טולב טעװ סע יװ גנַאל ױזַא

 ןליו ןייד ,לגילפ ענייד ןייז סע ןלעװ --- ,ןטינשעגרעטנוא -- לגילפ ַא

 .(ץרּפ .ל .י) ."טולב ןייד

 ןשידיי ןופ ערעפס רעד ןיא ילפ ןכיוה סעצרּפ ןרעדנּוװַאב וצ זיא סע

 רעבָא טָאה סע .גנוכיירגרעד עקיטרַאנגיײא סעצרּפ ןעוועג זיא סָאד .קנַאדעג
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 סָאד :הפוקת רעד ןופ ןעגנומיטש ערענַאיצולַאװער יד טלגיּפשעגּפָא ךיוא

 ןייז טליײטעג ןבָאה עלַא טינ .רוד ןרענָאיצולָאװער ןופ טימעג עניײמעגלַא

 םעד רקיעב ןעמונעגפיוא ןבָאה בור סָאד .ןײזטסּוװַאב ןשיגַארט-שידיי

 ןופ הפוקת רעד ןיא טבעל ןעמ זַא ,ליפעג סָאד ןוא ןביולג ןשיטסימיטּפָא

 .סנַאסענער ןשידיי ַא

 -סור ,ןלױּפ ןיא טשרע וצ ןעמ טָאה ןײזטסּוװַאב ןוא ליפעג םעד טימ

 עטקינייארַאפ ,עקיסקעמ ,עניטנעגרַא ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא ,עטיל ןוא דנַאל

 .לוש עשידיי ענרעדָאמ יד טיובעג ,ןטַאטש

 -רעד רעשידיי רענרעדַאמ ןופ עטכישעג טרעדנוהרָאי רעבלַאה רעד

 -עגמוא סָאד .ןרעו טצַאשעגּפָא ןענעק קיטכיר לָאמ ַא טשרע טעוװ ,גנויצ

 יו ןרעוו טכַארטַאב טעװ עטיל ןוא ןלוּפ ןיא ןזעוולוש עשידיי ענעמוק

 וצ טינ טָאה סָאװ ,טנעמירעּפסקע רעשירעַיצרעד רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 יד סָאװ ,טקַאפ רעד ןרעוו טלייטעגסיוא טעװ סרעדנוזַאב .ןכיילג ןייק ךיז

 טכַארבעג ןטנעמירעּפסקע עשיגָאגַאדעּפ עטסיירד עריא טָאה לוש עשידיי

 .קלָאפ ןופ ןטכיש עטלוװעַאב עמַאס יד ןוא עטקירדרעטנוא-לַאיצַאס יד וצ

 עיינ יד ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןלוש עשידיי ענרעדַאמ יד

 -יא יד יוװ ,עיצַאלימיסַא ןגעק סעבמַאד יװ ןטכַארטַאב ןעמ טעװ ,םיבושי

 -ייטש-רוטלוק ןכייר ןקיטולבלופ ַא ןופ ןעגנוצנַאלפרעביא עטסנבעגעגרעב

 ןצַאשּפָא ןזומ ןעמ טעװ ָאד ךיוא .טנעניטנַאק םעיינ ַא ןופ ןדָאב ןפיוא רעג

 עשיטַארקַאמעד יד טיובעג ןבָאה לוש עיינ יד זַא ,טקַאפ ןלַאיצַאס םעד

 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,סעּפורג-דרַאגנַאװַא עמַאס יד ,ןבעל ןשידיי ןיא ןטכיש

 ןלַאיצַאס ןרָאלק םעד טימ ןעמַאװצ ןעגנומערטש עלַאנַאיצַאנ ןדנוב

 .ןײזטסּוװַאב

 קירוצ רָאי 100 ךרע ןַא טימ טָאה ןײזטסּוװַאב ןקיזָאד םעד ןגעוו

 עשיזיפ יד רָאנ ."םילשורי ןוא םיור, קרעװ ןייז ןיא סעה השמ ןבירשעג

 טלעוו יד טינ רעבָא ,ןרָאװעג ןפַאשַאב ןיוש זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,טלעוו

 עקיטסייג יד ,לַארָאמ ,רוטלוק יד ,סעיצוטיטסניא עלַאיצָאס יד ,ןשטנעמ ןופ

 ןיא טָאה דיי רענרעדָאמ רעד .ןײלַא שטנעמ רעד טפַאשַאב סָאד .טלעוו

 עלַאיצָאסיקיטסײג ענעגייא ןייז ןפַאשַאב ןעמונעג טרעדנוהרָאי ןטס0

 .טלעוו
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 ןטנעמָאמ עוװיטַאגעג יד ןוא עוויטיזַאּפ יד ןצַאשוצּפָא קיטיינ זיא סע

 יד ןיא גָאט וצ טנייה טקריוו לוש עשידיי יד רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ןופ

 .טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא רעדנעל ענעדיישרַאפ

 זיא העּפשה ריא ּוװ ,הביבס ַא ןיא טקריוו לוש עשידיי ענרעדָאמ יד

 ,םלועה תומוא יד ייב ןלוש יד ןופ גנוקריוו רעד יבגל שרעדנַא ךעלשּפיה

 טינ טָאה לוש עשידיי יד .לָאמ ַא ןלױּפ ןיא לוש רעשידיי רעד ןיא ןוא

 דיי רענרעדָאמ רעד .תושר ריא ןיא סיוכרוד ןכעלטנגוי םעד ןוא דניק סָאד

 -ָאס ןזיא סָאד ,טייקשירוטלוק"ייוצ ןופ ערעפס רעד ןיא סיוא טסקַאװ

 .זומ ַא לַאיצ

 .עגַאל עכעלנע ןַא לסיב ַא ןפַאשעג ךיז טָאה לארשי ןיא ךיוא

 ,ןלַאנרושז עשידנעלסיוא ;טָאטש עשיטילַאּפַאמסָאק ַא זיא ,לשמל ,ביבא-לת

 -עקלעפַאב רעד ןופ שינעפרעדַאב עקיטכיוו ַא ןליפרעד ןעגנוטייצ ,רעכיב

 ןדנובעגסיוא ןייז וצ גנַאלרַאפ ַא ךיז ןיא טגָארט טנגוי-לארשי יד .גנור

 ,קרָאי-וינ .םורַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ץלַא טימ

 -טפַאשנגסיװ ,ןעעדיא ךייש סָאװ רעביוצ ַא ןגָאמרַאפ םיור ,ןַאדנָאל ,זירַאּפ

 ױזַא יו ,ןפוא םעד ןיא סעדָאמ ,רקיעב ,ןוא סעדָאמ ,ןעגנודניפרעד עכעל

 ןופ ןבָאה וצ האנה ַא ךיז טנרעל ןוא סיוא ךיז טבעל שטנעמ רעגנוי ַא

 .ףושיכ ןסיורג ַא ןגָאמרַאפ סעדָאמ-סנבעל עיינ יד .ןבעל

 םעד טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו ,ןקרעמ ןעק ןעמ סָאװ ,דיישרעטנוא רעד

 ןיא טעטש עסיורג יד ןיא טליפ ןעמ ןכלעוו ,טסייג "ןשיטילַאּפָאמסַאק ,

 :ױזַא זיא ,תוצופת עשידיי יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד טימ ,לארשי

 טימ טלעטש סָאװ ,רוטלוק רענעגייא ןַא טימ ןַאט וצ רימ ןבָאה לארשי ןיא

 "ירעּפ יד יו רעמ טינ זיא רוטלוק עטייווצ יד ןוא ןרעק ןטסעפ םעד רַאפ ךיז

 -לארשי םענעגייא ןופ טייקשיטנעטיוא יד טקריוו ןכעלטנגוי ןפיוא .עירעפ

 טרעוו שטנעמ רעד רעכלעוו ןיא ,ןתוירחא עסיורג יד ,רעגייטש-סנבעל ןקיד

 ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילַאּפ םעד טימ ןָאט וצ טָאה סע לפיוו ףיוא ,ןגיוצרעד

 ,דנַאל ןופ ןבעל

 -עניא םענופ ,עמַארד-סנבעל רעד ןופ טייקכייר יד ןוא טייקטכע יד
 ןבעל-המשנ סָאד ןטיהפיוא ןוא ןריזיליבַאטס וצ גונעג זיא ,ןבעל ןטסקינייװ
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 םענופ המשנ יד ןעוו ,תוצופת יד ןיא שרעדנַא ליפ זיא סע .ןשטנעמ םענופ

 תוחוכ-רוטלוק עדייב ןעוו ,ךיילג ףיוא ךיילג טלייטעג טרעוו ןשטנעמ

 ,טייז ןייא ןופ ;ןדיי ןגנוי םעד ןעגנַאפ וצ קיטייצכיילג ךיז ןטסעמרַאפ

 םעד ,רוטלוק יד ןבעגוצרעביא םיא גנערטשנַא רעד ןוא ימ יד טקריװ

 ןשידיי-שירָאטסיה םענעגייא םעד ןופ ןטרעוװ עשיטע יד ,רעגייטש-סנבעל

 רוטלוק עכעלרעגריב יד טקריוו ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,וויטקעלַאק

 סעמעוו ,ףיוא טסקַאװ דיי רעד ןכלעוו ןיא ,דנַאל םענופ עיצַאזיליוויצ יד ןוא

 .ןעמענרעביא זומ רע רעגייטש-רוטלוק

 זיא סע ,תונושל ערעדנוזַאב ייוצ ףיא םיא וצ טדער טלעװ יד

 טדער טנייה ןשידיי ןופ ןוא רבע ןשידיי ןופ טלעוו יד .טלעוו עטלייטעג ַא
 טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןושל ןטיורטרַאפ םענעגייא רעייז דניק םוצ

 -תושממ ַא זיא סָאד ;עיצַאזיליוויצ רעקימורַא רעד ןופ -- טלעוװ יד טקריוו

 ןופ ןבעל עשימָאנַאקע סָאד ,עשיכולמ סָאד םורַא טמענ סָאװ ,טלעוו עקיד

 טלעו רעקידתושממ רעד רעטניה .טייקכעלקריוו עשיטילַאּפ יד ןוא דנַאל

 -טריוו ,רוטַאנ טימ ןשטנעמ םעד ןדניברַאפ סָאװ ,תוחוכ יד ךיוא ןעייטש

 ןיא םיא וצ ןעמוק תועּפשה עלַא יד ;סָאמסָאק ןוא טפַאשנסיװ ,טפַאש

 ןוא ,ךַארּפש ,עטכישעג רעדנַא ןַא ןופ ,עיצידַארט רעדנַא ןַא ןופ שובל

 .ןטרעוו עקיטרַאנגיײא ערעייז טימ טניורקעג ןענייז

 גנויצרעד עשידיי טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ גנורַאפרעד רעד ךָאנ

 -סיוא ןוא ןקריוו גנויצרעד עשידיי יד ןעק טלַאמעד רָאנ זַא ,רָאלק טרעוו

 יז ןעװ ,ןּבעל ןשידיי םעד וצ תוירחא טימ ,ןשטנעמ ןטשידיי ַא ןעמערופ

 ,גנויצרעד עשידיי ַא ןייז זומ סָאד .טעטילַאװק עכיוה רַאג ,רָאג טגַאמרַאפ

 ףיט ךיוא טקעטש סָאװ ןוא הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא שיגָאגַאדעּפ טייטש סָאװ

 סָאװ ,גנויצרעד ַא ןייז זומ סַאד ;קלַאפ םענעגייא ןופ סעיצידַארט יד ןיא

 -רוטלוק יד סָאװ ,ויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה ןיא ןבעל עשידיי סָאד טעז

 -- סעּפע ךָאנ ;עשיטנעטױא עקַאט ןענייז ,טגנערב יז עכלעוו ,ןטקודַארּפ

 עלַאנָאיצַאנ עטסכעה יד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,גנויצרעד ַא ןייז זומ סָאד

 ןדניברַאפ טנייה רעזדנוא ןופ טייקכעלקריוו יד ןעק סָאװ ,לוש ַא .ןלַאעדיא

 .ןגרַאמ ןשידיי ַא ןופ ןויטקעּפסרעּפ יד טימ

 רעשיסַאלק רעד טימ רָאנ ןבעגעגּפָא ךיז טלַאװ סָאװ ,גנויצרעד עדעי

 טלָאװ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעד ןופ ןעגנופַאש יד טימ זיולב ,השורי

 ןופ המשנ יד ןרעדורוצפיוא חוכ םענעי ןבָאה טינ ןעק ןוא טנעקעג טינ
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 ןבעל ,שטנעמ ַא יװ ,זומ רע ּוװ טלעוו ַא ןיא םיא ןטיהפיוא ןוא ןדיי

 ,גנויצרעד .ַא רַאבטכורפמוא ןעוועג טלָאװ ױזַא טקנוּפ .ןבעל ןטלייטעצ ַא

 םעד -- גנופַאש-רוטלוק רעזדנוא ןופ הפוקת עשיסַאלק יד טנקיײלרַאפ סַאװ

 .ןטרעוו עטקיליײיהרַאפ עריא ןוא עטכישעג עשידיי עטלַא יד ,םיאיבנ יד ,ך"נת

 ןענעק רימ סָאװ ,לוש רעשידיי רענרעדַאמ רעד ןופ תוכז רעד זיא סע

 טינ ,יז טָאה םַארגָארּפ ריא ךרוד זַא ,ןגָאז ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא טנייה

 ןפיוא העּפשה עסיורג ַא ןברָאװרעד ךיז ,ןטייקירעװש עלַא ףיוא טקוקעג

 .ןכעלטנגוי ןפיוא ןוא דניק
 ןופ חוכ רעד ןעוועג סָאד זיא ,סנטשרע ? טכיירגרעד סָאד יז טָאה יו

 רעד ןיא ;דניק םוצ טכַארבעג טָאה לוש יד עכלעוו ,עטכישעג רעשידיי רעד

 ףמַאק ןשִיָארעה ןיא קלָאפ רעזדנוא ןעזעג דניק עשידיי סָאד טָאה עטכישעג

 קלָאפ רעזדנוא ןעזעג טָאה סע .טייקידנעטשבלעז רעשיטילַאּפ ןייז רַאפ

 .םשה-שודיק ןקילייה ןופ ןוא ןדייל ערעווש ןופ רעטרעדנוהרָאי יד ןיא

 -עגנָא ,םיבושי עשידיי ןופ ווּורּפ םעד ןעזעג רעבָא סע טָאה ץלַא יו רעמ

 ,ץניימ ,עװַאדרָאק ךרוד רעטעּפש ןוא ,ןַא אתידּפמוּפ ןוא ארוס ןופ ןביוה

 עשידיי יד ןטיהוצפיוא ,סערייא-סָאנעוב ןוא קרַאי-וינ ,עשרַאװ ,ענליוו

 -לוק ַא ןוא ןבעל-עדניימעג שידיי ַא ןופ טיײקרעדנוזַאב יד ,טײקיטרַאנגײא

 .רעגייטש-רוט

 ,ןעגנורדעגכרוד ריא ךרוד טרעוו שטנעמ רעגנוי ַא ןעוו ,עטכישעג ַאזַא

 סיורג ןופ תוחוכ ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ תוחוכ המשנ ןייז ןיא ןקעוופיוא ןעק

 יד ךיז ןבעגרעטנוא ןגעק דנַאטשרעדױװ .ַא זיא סָאד .טייקנדנובעגוצ

 קירענימ ןליפ ךיז ןשטנעמ םעד ןכַאמ ןוא רעטנוא ןבָארג סָאװ ,תועּפשה

 יד ךיז ןלעטשוצנגעקטנַא ,ןטפערק עקיטסייג יד וצ ןדיי םייב ןעמענ ןוא

 ןופ .ןעגנערבמוא שיכיסּפ םיא ןענעק עכלעוו ,דמערפ רעד ןופ תועּפשה

 "ייוועניא ןַא טצנַאלפרַאפ עטכישעג עשידיי יד טָאה ,טייז רערעדנַא רעד

 -סיוא ןַא ןופ ןבעל םוצ טגָארט דיי רעד סָאװ ,תוירחא ןופ ליפעג ןטסקינ

 ,ןעשעג סעפָארטסַאטַאק ליפ ױזַא ןענייז םיא טימ סָאװ ,קלַאפ ןשילרעט

 .ןברוח ןדעי ךָאנ ףיוא קירוצ סע טייטש ךַאד ,סע טבעל ךַאד ןוא

 קיטכיוו רעייז זיא טייקנדנובעג רעשירָאטסיה ןופ ןײזטסּוװַאב רעד

 טנעקעג טַאה דיי ַא ןעװ ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע .ןדיי םענרעדַאמ ןרַאפ

 ךופ ןרָאטקַאפ עלַאיצַאס יד ןופ העּפשה רעד ךרוד רָאנ דיי ַא ןסקַאװסיוא

 סָאװ ,טקַאפ רעד ןפלָאהעגוצ ךיוא טַאה סע .לג"דא רעגייטש-סנבעל ןשידיי
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 ןעוועג ןענייז ןדיי סָאװ -- טרעדנוזעגּפָא ןעוועג זיא ןבעל עשידיי סָאד

 טַאה דיי ַא .ןדיי םעד דמערפ ןעוועג זיא טלעוו יד ןוא טלעוו רעד דמערפ

 טנַאקעג טָאה ריי רעקידאלימב ַאזַא ,דיי ַא אלימב ןסקַאװסיױא טנעקעג

 -עווש ןָא רַאג תורוד עקידרעטייוו ןריובעג ןוא ןרעּפכורפ ךיז ןוא ןבעל
 ,ןטייקיר

 עניילק סָאד , ןיא טרעדלישעג דיי ּפיט םעד טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ

 סָאװ ,ןדיי הדע יד ןזיא סע ."ישילשה ןימינב תועסמ,, ןיא "עלעשטנעמ
 דיי ּפיט רעד .עגר עדעי ןוא העש עדעי טרילוגער טרעוו ןבעל רעייז

 -לטעטש יד ;רוטלוק רעקידלטעטש  ַא ןיא רָאנ ןריטסיזקע טנַאקעג טָאה

 ךס ַא טגָאמרַאפ ןבָאה רעגייטש-סנבעל רעקידלטעטש רעד ןוא רוטלוק

 זיא סע .ןּפפיט עכעלשטנעמ עכעלרעדנּוװ ןבעגעגסױרַא ןבָאה ,טייקנייש

 ןיא עדניימעג ַא ןעוועג שוריפב זיא סע ,הכולמ ַא ןיא הכולמ ןימ ַא ןעוועג

 .עדניימעג רעטייווצ ַא

 -ולָאװער יד ןוא 1789 ןופ עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד טניז ןופ

 ךיז ןבָאה ,1848 ןיא עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,סעיצ

 עדניימעג רעשידיי רעד ןופ ןשינעטלעהרַאפ יד סיוא טנורג ןופ ןטיבעג

 וצ גָאט וצ טנייה ןבָאה רימ .טפַאשלעזעג רעסיורג רעקימורַא רעד יבגל

 יד ןטיהוצפיוא ןטעברַא רימ ביוא .עיצַאוטיס רערעדנַא ץנַאג ַא טימ ןַאט

 ןטיהפיוא רַאנ יז ןעמ ןעק ,ןבעל ןשידיי ןופ טיײקיטרַאנגיײא עשירַאטסיה

 -יליויצ רעד טימ טייקנדנובעג רעד ןיא ,טײקטנעַאנ רעד ןיא ,תופתושב

 .םורַא גָאט ןקיטנייה םייב ןדיי םעד טלגניר סָאװ ,עיצַאז

 ִצ

 !עשיריי יד ןעוועג לוש רענרעדַאמ רעד ןיא זיא חוכ רעסיורג ַא ךָאנ

 ףיוא ןקריוו וצ טפַארק יד ןוא רעביוצ םעד טגָאמרַאפ טָאה יז .רוטַארעטיל

 רוטַארעטיל עשידיי יד .ןכעלטנגוי ןוא דניק ןשידיי ןופ ןבעל-המשנ םעד

 -סױרַא טָאה יז ; רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןופ טייקנייש יד טרעדלישעג סָאה

 רעמ ןעוועג זיא יז .ןענױשרַאּפ ןוא ןּפיט עשידיי עכעלרעדנּוװ טכַארבעג

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .טייקכעלקריוו רעד ןופ ןירעבײרשַאב ַא יו

 יד ."רעכעה רךָאנ טינ בוא, םעד ךַאנ טפַאשקנעב יד טקעוװעגפיוא ךיוא
 רעטסטבילַאב רעד ןעוועג זיא לוש רעשידיי רעד ןיא רוטַארעטיל עשידיי
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 וימ ןענעק רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ חוכ-סגנוקריוו םעד ןַא .דומיל
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא טלָאװ ץלַא .לוש עשידיי ןייק ןלעטשרָאפ טינ ךיז

 רעד ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו שינַאכעמ ןוא דמערפ ,קידנסיורד ןעוועג

 .ןָא ןרָאילוש עטשרע יד ןופ דניק עשידיי סָאד ןטײלגַאב לָאז סָאװ ,חוכ

 -ַארעטיל-רעדניק עשידיי עכעלרעדנּוװ יד טקריוװעג טָאה בײהנָא ןופ

 רעטעּפש ;טסולסנבעל ןוא סַאּפש ,דיירפ טכַארבעגנײרַא טָאה עכלעוו ,רוט

 טנעקעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי יד ןופ קרעוװ יד טקריווװעג ןבָאה

 דניק םייב טקעװעג ךיוא ןוא ןשטנעמ םוצ טעטינַאמוה ,םימחר ןקעוו

 ןופ דוסי עמַאפ רעד ןרָאװעג זיא רוטַארעטיל עשידיי יד .לארשי תבהא

 .לוש רענרערַאמ רעד ןיא גנויצרעד רעשידיי רעד

 ןוא ווָאנבוד ןועמש ,ץערג ךירנייה :יװ ,רעקירָאטסיה עשידיי יד

 עשיטנעטיוא יד וצ ןבָארגרעד וצ ךיז ידכ ,טזומעג ןבָאה רעּפיש .י ר"ד

 טָאה ךָאד .גנושרָאפ טימ ןרָאי ןוא ןרָאי ןבעגּפָא ,ןבעל ןשידיי ןופ ןטקַאפ

 הגרדמ עכיוה ענעי טכיירגרעד טינ ץלַא ךַאנ עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי יד

 ,םכילע םולש ,ץרּפ .ל .י טכיירגרעד ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,תומלש ןופ

 ינוא ןענייז תופוקת ךס ַא עגונב .קיווייל .ה ןוא ושַאטַאּפַא .י ,שַא םולש

 ;.שירַאטנעטמנַארּפ ץלַא ךָאנ עטכישעג רעשידיי רעד ןופ תועידי ערעזד

 רעד ןרָאװעג טריטנעמוקַאד זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טשרע
 ןופ ןטקַאפ עטסטושּפ ןוא עניילק יד ןיא וליפא גנַאגוצ-סנבעל רעשידיי

 ןזייוו טנַאקעג רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןבעל

 .ןבעל ןופ סעיצַאוטיס עטסטושּפ יד ןיא וליפא ,הריתי-המשנ יד

 רירַאב ַא ןופ ,גנובעלרעביא רעשיטנעטיוא ןַא ןופ ליפעג סָאד טָא

 רעסיורג רעד ןעוועג זיא סָאד -- טייקכעלקריוו-סנבעל רעתמא רעד טימ

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ ,חוכ רעקידנרעלַאב ןוא רעשירעפעש

 ,.לוש רענרעדָאמ רעד ןיא ןגָארטעגניײרַא

 ִצ

 ןשיגַאגַאדעּפ ןקיטכיוו ןייא ךָאנ ןלייטסיוא ןעמ זומ ןעמעלַא םעד וצ

 : רַאטקַאפ
 וטכַארטַאב טָאה יז ;לוש ַא לכ-םדוק ןעוועג זיא לוש ענרעדַאמ יד

 ןוא "ךיא,, ןשיווצ סעומש ַא ה"ד ,גָאלַאיד ַא יו סעצָארּפ-ןרעל ןצנַאג םעד
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 ןשטנעמ ןופ המשנ יד ןכלעוו ךרוד ,סעומש רעקירַאיליפ רעגנַאל ַא ."וד,

 רעד ,רעגייטש-רוטלוק םעד ,טייצ ריא תוישק טגערפ ןוא ךיז טפעהַאב

 ךיז ןרעטנענרעד ןופ סעצָארּפ ַא רָאפ טמוק גָאלַאיד ןגנַאל םעד ןיא .טלעוו

 ײחא םעד וצ טמוק ןשטנעמ ןופ המשנ יד זיב ,ךיז ןרעטייוורעד ןופ ןוא

 .טייקכעלקריוו רעד טימ םינּפ לא םינּפ טייטש ייז ןעוו טוג ךיז טליפ יז ןוא

 -ןָאק יד טָא ,גָאלַאיד רעד טָא ,ךַאז עטוטּפ ַאזַא טינ ללכב זיא סע

 ,טלעוו ןייז טימ טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ןשטנעמ ןגנוי םענופ עיצַאטנַארפ

 .ןתוירחא ענייז טימ ,טייצ ןייז טימ

 -ָאיצולָאװער יד בילוצ רעטרעדורעצ ַא טייטש שטנעמ רעשידיי רעד

 עטלַא ןוא עיינ ליפ יד בילוצ ,היחת ןוא ןברוח בילוצ ,ןעגנורעדנע ערענ

 ןוא עקידלַאװג יד בילוצ ,עיצַאזיליוויצ רעזדנוא ןיא ןקריוו ןכלעוו ,תוחוכ

 רעד טייטש ױזַא .טלקיוורַאפ טרעװ רע עכלעוו ןיא ,ןשינעעשעג עקידלרוג

 טלעוו עשידיי ַא ךיז ןיא ןעמענפיוא רע ףרַאד ןרָאי ןופ ךשמב ןוא שטנעמ

 םעד ןיא ןיוש ןענייז תודוסי עריא סָאװ ,טייקכעלקריוו עשידיי ַא ןוא

 עסיורג עריא סָאװ ,ןרָאװעג ןבָארגעגרעטנוא ךעלשּפיה טקעּפסַא ןשיזיפ

 ןענייז עינעמור ,עטיל ,ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב ןופ סרעטנעצ עקילַאמַא

 עכעלשטנעמ זַא ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ רימ ןסייוו ךַאד .ןרָאװעג בורח

 וליפַא טיהעגפיוא ןרעוו סע ןעוו ,ךעלגעמ ןענייז עיצַאזיליוויצ ןוא רוטלוק

 -רעד ןוא ןטפַאשקנעב עכעלשטנעמ יד ,ןעגנורַאפרעד עשירַאטסיה יד רַאנ

 ןבעל סעיצַאזיליוויצ ןוא תופוקת עשירָאטסיה זַא ,ןסייוו רימ .ןשינעטנעק

 רזג םעד בילוצ זיא ץנעטסיזקע עשיזיפ רעייז ןעוו ,וליפא ןקריוו ןוא

 -עגרעטנוא סעפַארטסַאטַאק בילוצ רעדָא ,ןעגנולקיװטנַא עשיטילַאּפ ןופ

 .ןרָאװעג טקַאה

 ןָא ןעוועג טּפַאשנסיװ ,טסנוק ,עיפַאסָאליפ עכעלשטנעמ יד טלָאװ סָאװ

 עשינעלעה עקילַאמַא יד טזָאלעגרעביא טָאה סע סָאװ ,השורי רעכייר רעד

 ןעוועג גָאט ןקיטנייה םייב טלַאװ סָאװ ;ןעטַא טימ שארב טלעװ-רוטלוק

 -נגערפ םעד ןָא ,לעטָאטסירַא ןַא ,ַאטַאלּפ ןָא קנַאדעג רעכעלשטנעמ רעד

 ךיז טימ טלָאװ סָאװ ןוא ? ןסעטַארקָאס ןופ טסייג ןקיורמוא ןוא ןקיד

 ןופ טסייג ןקַיורמוא םעד ןַא עיצַאזיליװיצ עכעלשטנעמ יד טלעטשעגרַאפ

 םינּפ ַא רַאפ סָאװ ?והימרי ןַא ,והיעשי ןַא ,סומע ןָא ,םיאיבנ ערעזדנוא

 סע סָאװ ,העּפשה רעסיורג רעד ןָא טגָאמרַאפ רוטַארעטיל-טלעוװו יד טלַאװ
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 ןוא םילשורי ?ןטייקנייש עכעלרעדנּווװ עריא טימ לביב יד טַאהעג טָאה

 !תורוד ןוא ןטייצ רעבירַא ךיז טרעה רוטלוק רעייז --- ןעטַא
 רעלערוטלוק רעצנַאג רעזדנוא ןיא טייקכעלגעמ יד .ןַארַאפ ןכב זיא סע

 עשירעלטסניק ,ןטרעוו עשיטע ,ןטקודַארּפ-רוטלוק ןעמענוצפיוא גנולקיװטנַא

 .תופוקת עטלַא ןוא ןטייצ עטייוו ןופ ןעגנורַאפרעד ךיוא ןוא ןטנעמונַאמ

 טיהעגפיוא זיא ייז ןיא רָאנ ביוא ,טיורטרַאפ זדנוא וצ רָאנ ןדייר ייז ביוא

 קורדסיוא םוצ טמוק עכלעוו ,טפַארק עטרירטנעצנַאק עסיורג יד ןרָאװעג

 .ןרוטַארעטיל עטלַא ןופ קרעוװ-ןיורק יד ןיא ןוא רעלעמקנעד עשירָאטסיה ןיא

 טדער טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעזדנוא ןופ ןטנעמוקַאד עלַא יד ךרוד

 .שידיי םעד ןופ חוכ רעד .םענַאב-טלעוו רעשיטע רענעביוהעג ַא זדנוא וצ

 וצ טמוק רע לייוו ,םעד בילוצ רעקרַאטש ךָאנ זיא םענַאב-טלעוו ןשיטע

 -ָאק רעטלַא ןַא רעדַא ,םזיכעטַאק רעטקַארטסבַא ןַא סעּפע יװ טינ זדנוא

 -רעווש ,טלַא ןַא ןופ גנורַאפרעד עקידעבעל ַא יו טקריוו רע רַאנ ,סקעד

 זיא סע ןעװו וליפא,טשטנעבעג ,ָאי ;קלָאפ טשטנעבעג ןוא טוװורּפעג

 .סעפָארטסַאטַאק ןוא םירוסי ןוא גָאלּפ ליפ ױזַא וצ ןרַאװעג טּפשמרַאפ

 ִּצ

 ,םעד ןופ ךיוא טמַאטשעג טָאה לוש רעשידיי רעיינ רעד ןופ חוכ רעד

 רָאנ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ףיוא רָאנ טינ טריטנעירַא ןעוועג זיא יז סָאװ

 .טייקיטייצטנייה רעשידיי רעד ףיוא

 ןסיו טינ טעװ ןוא ןצונסיוא ןענעק טינ טעװ סָאװ ,לוש עשידיי יד

 ןיא ןוא ,עיצַאריּפסניא ןּפעש וצ טייקיטייצטנייה רעשידיי רעד ןופ ױזַא יו

 עלַאיצָאס ןוא עלַאנַאיצַאנ עסיורג יד ןבײהסױרַא טייקיטייצטנייה רעד

 .טייקכעלקריוו רעד וצ ןקור ןטימ ןלעטש ךיז טעװ ,ןטרעוו

 א

 ןוא ןקריװַאב וצ ןפַאשַאב טָאה לוש עשידיי יד סָאװ ,סמערופ עלַא ןופ

 -גוזַאב ַא רָאג טגָאמרַאפ םערופ ןייא טָאה ,דניק עשידיי סָאד ןטלַאטשעג

 טינ זיא לוש עשידיי עיינ יד .טפַארק ערעדנוזַאב ַא רָאג ןוא ףושיכ ןרעד

 ,גנַאלק ,טרָאװ ןיא --- שידיי ךיוא רַאנ ,ןכות ריא ןיא שידיי ןעוועג רָאנ
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 לוש עשידיי יד טָאה ןטרעוו עשירָאטסיה עלַא ןופ .קורדסיוא ,רעפסָאמטַא

 עטסנעש יד ןוא טרעװ רעטסנעש רעד זיא סָאװ ,טרעװ ןייא טכַארבעג

 -עמַאמ ,שידיי -- טייקשידיי רעשיזנכשא רעקירָאי-טנזיוט רעד ןופ הריצי

 .ןושל

 ,טרָאװ ןיא .רעשל ןיא זיא טרָאװ ןופ חוכ רעד זַא ,רימ ןסייוו טנייה

 סָאד יו רעמ ןַארַאפ זיא ,עיצידַארט רעכעלשטנעמ רעד ןיא יװ טקנוּפ

 -ידָארט יד ןוא טרָאװ סָאד -- עדייב .ןעמענרַאפ ןענעק גיוא סָאד ןוא רעיוא

 ןשטנעמ םוצ ךיז ןענעק סָאװ ,סעיסנעמיד עפיט עכלעזַא ןבָאה -- עיצ

 -נוא עלַא תעב .ןבעל לופ ַא ןופ רעיוד ןגנַאל םעד ןיא טשרע ןקעלּפטנַא

 ,ןסיוו ןגירקנײײרַא ןפלעה ןשטנעמ םעד ןענעק ןבעל ןופ ןטיבעג ערעזד

 ה"ד) ןעקנעדעג ןעק ןעמ סָאװ ,טרילומרַאפ רָאלק טרעװ סָאװ ,סעּפע ה"ד

 ,ןצענערג עטלוב ןוא ערָאלק טָאה סַאװ ,סעּפע (ןסעגרַאפ ךיוא ןעק ןעמ סָאװ

 חוכ םעד ,ןושל ןייז ןה ןוא קלָאפ ַא ןופ עיצידַארט יד ןה רעבָא טגַאמרַאפ

 -עגרַאברַאפ עלַא קורדסיוא םוצ ןעמוק טרָאװ םעד ךרוד .גנוקעלּפטנַא ןופ

 ךרוד טשרע ;טלעװ יד ןעמענפיוא ןוא ןטכַארט ןפוא סקלָאפ ַא ןופ ןטינ

 ,רע לפיוו רעמ סייוו רע סָאװ ,הגרדמ רעד וצ שטנעמ רעד טמוק ךַארּפש

 קלאפ ַא ןופ ןושל סָאד .סייוו רע לפיוו רעמ טמענרַאפ רע ןוא טמענרַאפ

 טייקכעלמיטנגייא יד רָאנ טינ ,ןײזטסּוװַאב ןייז רָאנ טינ סיוא ךיז טימ טקירד

 ךשמב ּפָא ךיז טצעז סָאװ ,סָאד רָאנ ,טלעוו רעד ףיוא ןקוק ןפוא ןייז ןופ

 סָאד .עטכישעג-סקלָאפ ַא ןוא רוטלוק ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא תורוד ןופ

 -טסּוװַאבמוא עשיקלַאפ ןוא עשירַאטסיה סָאד ןפורנַא טנעקעג רימ ןטלָאװ

 ןקריוו סָאװ ,תוחוכ עסיורג רעבָא עמייהעג ןוא ענעגרַאברַאפ ענעי ,ןייז

 -טנַא סיורג ןופ רעדָא סיזירק ןופ ןטנעמַאמ ןיא טשרע סָאװ ,זדנוא ףיוא

 .ןַארַאפ זדנוא ןיא ןענייז ייז זַא ,רימ ןליפרעד תובהלתה רעדָא גנוקעלּפ

 סאו ,חוכ םעד ןסייוו ,רעטכיד רקיעב ,רעלעטשטפירש עטבַאגַאב-ךיוה

 ןטרַאװ ןוא הליפת ייז ןעוט רַאפרעד ןוא ,רעטרעוו ןיא ןגרָאברַאפ טגיל

 רעד ןוא הנווכ יד ךיוא םעד ךרוד ןוא ,טרָאװ סָאד ןעוו ,העש רעד ףיוא

 ןדעי רעבָא .ייז רַאפ ןקעלּפטנַא ךיז ןלעװ ןוא ןרעוו הלגתנ ןלעװ ,טײטַאב

 וליפא ,ץנַאג זיא רעגייטש-רוטלוק ןייז סָאװ ,קלָאפ ןופ ןשטנעמ ןקיצניײא

 לָאז רע זַא ,טרעשַאב זיא ,טקיטייװעצ ןוא ןסירעצ זיא המשנ ןייז ןעוו

 ַא יװ -- ךיז ןיא ןגָארט ,ךַארּפש ןייז ןופ ןגעמרַאפ ןזיולב םעד ךרוד
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 יד ןוא דוס םעד -- גנוביוהרעד ןופ ןוא גנוקרַאטש ןופ חוכ ןקידרדסכ
 | | .טרָאװ ןופ המכח

 ןיא טרעשַאב ןעוועג קלָאפ רעזדנוא זיא ,זנכשא רָאי טנזיוט ןופ ךשמב

 יד רָאג ןגיילוצניײרַא ןושל ןשידיי םעד ןופ סמערופ עלופ ןוא עגנע יד

 -נטלָאּפשעצ-המשנ ןוא טײקצנַאג-המשנ יד רָאג ,גנורַאפרעד עשירָאטסיה

 ,ןבעל ןפיוא קוק ןרעטכינ ןוא ןקידרעפַאה ,ןשיגַארט ןצנַאג םעד ,טייק

 עיצַאמרָאפניא עקיטיינ לפיוו --- גנויצרעד רעשידיי ןופ םערָאפ עדעי

 ערעייט ןוא עטוג לפיוו טימ ,דניק ןשידיי םעד וצ ןעגנערב טינ לָאז יז

 ןעקנעשַאב טינ םיא לָאז יז טנייה רעזדנוא ןוא לָאמַא רעזדנוא ןופ תורצוא

 -פיוא ןבָאה טינ ךָאד םיא רַאפ טעװ -- טנגוי ןייז ןופ ןרָאי יד ןופ ךשמב

 ןשטנעמ ןטסטושּפ עמַאס םעד רַאפ ןַאטעגפיוא טָאה סע סָאװ ,סָאד ןָאטעג

 םעד ןיא טגיל עכלעוו ,הכרב יד ,ןושל םענעגייא ןייז ןופ חוכ רעזיולב רעד

 .רעטרעוו עשידיי ןוא דייר עשידיי ןגָארט סע סָאװ ,טשּפ םעד ןיא ןוא דוס

 לוש רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי ןקידנעייוװצ םוצ ןגָאז ןעמ ןעק סָאװ

 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,דנוב רעד לָאז ? רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא

 טינ לָאמ ןייק רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא לוש רעשידיי רעד ןשיווצ

 רעטסערג רעד טימ טָאה לוש עשידיי ענרעדָאמ יד !ןרעו טרעטשעצ

 -טפירש עשידיי יד ןופ קרעװו יד טנרעלעג טפַאשיירטעג ןוא טפַאשביל

 זיא סע .םיילפכ-לפכ טלַאצעגּפָא טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .רעלעטש

 ,ץרַּפ .ל .י .רוטַארעטיל-רעדניק עשידיי עקיטרַאנגיא ןַא ןעמוקעגפיוא

 ךיוא טָאה ,ןטיבעג עשירַארעטיל ךס ַא ףיוא רענָאיּפ רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ,בייל ינַאמ ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש .רעדיל-רעדניק עטשרע יד ןפַאשעג

 .ַא"א ץכ ףלא ,יקסווָאדַאלָאמ עידַאק ,ךַאברעױא םירפא ,ָאקטיווק .ל

 ןסָאגעגסיױא ןעוועג זיא טייקנייש ןוא ןח רעשידיי ,דיירפסנבעל לפיוו

 -םולש .דניק ןשידיי ןרַאפ רוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ ןעגנופַאש יד ףיוא

 ענייז ךרוד לוש רעשידיי רעד ןיא ןטכיולעגפיוא לעה טָאה טלעוו סמכילע

 .קרעוו ערעדנַא ןוא "סנזח םעד יסייּפ לטָאמ , ןייז ךרוד ,תוישעמ-בוט-םוי

 זיא ץלַא .גנופַאש עשידיי עשיטנעטיוא ןַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל עיינ יד

 ךרוד .םזילַאטנעמיטנעס ןוא גנושלעפ ןָא ,יירטעג-סנבעל ,ךעלטנרַא ןעוועג

 ןופ הריתי המשנ יד טליפרעד דניק עשידיי סָאד טָאה רוטַארעטיל רעד

 "קיטנַאמ,, םעד ןייטשרַאפ וצ טנרעלעג ךיז ךיוא רעבָא טָאה סע ;קלָאפ ןייז

 .טייקכעלקריוו עשידיי עכעלגעטיגָאט עטושּפ יד ,"ךָאװטימ , םעד ןוא
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 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןיירַא טערט לוש עשידיי יד ןעוו ,טנייה

 -ארעטיל עשידיי יד הכרב-לזמ ַא רַאפ סָאװ רימ ןסייוו ,טרעדנוהרָאי ןטס0

 100, ןרעייפ רימ ןעוו ,רָאי םעד ןיא .דניק ןשידיי ןרָאפ ןעוועג זיא רוט

 םוקפיוא ןטימ ןדגוברַאפ ןענייז סָאװ ,סעטַאד ײלרעלַא ןוא "רוטַארעטיל רָאי

 עטקינייארַאפ ,עקיסקעמ ,עניטנעגרַא ןיא ןלוש עשידיי ענרעדַאמ יד ןופ

 :שטנּוװ ןקיטכירפיוא ןַא ןקירדסיוא זיולב רימ ןענעק ,ןטַאטש

 ןוא לוש רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןשיווצ דנוב רעטשטנעבעג רעד לָאז

 .!ןרעװ ןסירעגרעביא טינ לָאמ ןייק רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד
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 ןדיי ןשיטנעטיוא ןַא ןעוועדַאהפיוא ןגעוו

1 

 בילוצ ןעמוקעגפיוא זיא טלעװ רעד רעביא לוש עשידיי ענרעדָאמ יד

 זיא רענייא .ןבעל ןשידיי ןיא ןקריוו ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ ייווצ

 ,קלָאפ ַא -- רעלַאנָאיצַאנ:שידיי ַא ,רעטסקינייװעניא סיוכרוד ַא ןעוועג

 ,גנולקיװטנַא ןייז ןופ הפוקת רעשירָאטסיה רעיינ ַא ןיא ןיירַא טערט סָאװ

 -ָאפעג טָאה טרעדנוהרָאי רעטס20 רעד .טנגוי יד ןעִַיצרעד שרעדנַא זומ

 רעלענָאיצַאר ןכַאמ וצ ,תוסנרּפ עשידיי יד רעוויטקודַארּפ ןכַאמ וצ טרעד

 ןייז ןבייהנַא ןענעק לָאז רוד רעזדנוא ידכ .ןשטנעמ ןשידיי ןופ המשנ יד

 -שטנעמ ןוא רעשידיי ןייז רַאפ ףמַאק ןסיורג םעד --- עיצַאּפיצנַאמעָאטיױא

 קוק םעיינ ַא ךיוא ןטעברַאסוא טזומעג רע טָאה -- גנויירפַאב רעכעל

 .גנויצרעד רעשידיי ףיוא

 םוטנדיי ןשילױוּפ-שיסור םייב ךיז טָאה טייצ רעצרוק רַאג ַא ןיא

 וצ ןוא ןעיײנַאב וצ טייקכעלגעמ רעד ךייש סָאװ לעטשנייא רעד ןטיבעג
 ןיא טריזירעטקַארַאכ תובשחמ-לעב .ןבעל-סקלָאפ עשידיי סָאד ןרימרַאפער

 : ןפוא ַאזַא ףיוא גנַאגרעביא םעד 1913 רָאי

 ,שטנעמ ַא ןופ שואי רעד ךיז טרעה הלכשה רעד ןופ רעביירש םענופ ,

 ,הביבס רעד וצ דנובוצ םעד ןסייררעביא ,ןרעוװ וצ רוטּפ חוכב טינ זיא סָאװ

 ַא וצ לכש ןכעלשטנעמ ןופ ןצעזעג עלַא טול טּפשמרַאפ זיא רעכלעוו

 ןופ ןרענַאיּפ ףיא יו ךיז ףיא ןקוק וצ טָאטשנַא .גנַאגרעטנוא ןרעכיז

 יו ךיז ףיוא טקוקעג ייז ןבָאה ..ןעילבוצפיוא ןַא טבייה סָאװ ,קלָאפ ַא

 טַאה סע ...ןדָאב ןרַאבטכורפמוא ןַא ףיוא ןלַאפעג ןענייז סָאװ ,ןעמיוז ףיוא

 םעד ױזַא טלדייארַאפ סָאװ ,טייקיניזטסּוװַאב ערעכעה ענעי טלעפעג ייז

 -ללכ ןשירָאטסיה ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ףיוא סע טבייה ןוא ץרַאמש

 רעכעלטפַאשלעזעג ןייק ,טפַאשלעזעג ןייק ןעוועג טינ זיא סע ..קיטייוװ

 ."טלעפעג טַאה טנעמעלע-ןליוו רעד --- ,ןײזטסּוװַאב
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 ןַא ןיא ןטיבעג גנומיטש-טנורג יד ךיז טָאה 1908 ןוא 1897 ןשיוװצ

 עסיורג יירד ןעמוקעגפיוא עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןענייז רָאי קילדנעצ ןייא ךרע

 -רעטעברַא יד ,גנוגעווַאב עלַאנָאיצַאנ יד :ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוגעווַאב

 ריא סָאװ ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ ַא רַאפ גנוגעװַאב יד ןוא ,גנוגעװַאב
 .(1908) ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט יד ןרָאװעג זיא לָאבמיס

 -לעב טעז (1913) "עכָאּפע עשירַארעטיל עטצעל יד , :ייסע ןייז ןיא

 ןבעל ןשידיי ןיא גנורעדורפיוא עיינ יד עכלעוו ,ןטקעּפסַא ייווצ תובשחמ

 עכיוה ענייז טימ קלָאפ ןשידיי םענופ גנוטלַאהרעד יד , : ןביוהעגפיוא טָאה

 עטנוזעג ןופ גנופַאש יד ןוא ןקעווצ-רוטלוק עקידנעמוק יד רַאפ סעיצידַארט

 -נעזרעּפ רעשידיי רעשירעפעש ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןעגנוגנידַאב

 רעשידיי רענרעדָאמ ַא ןָא זַא ,רָאלק ןייז טזומעג טָאה סע ."טייקכעל

 ,טייצ רעיינ רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקנגעקטנַא לָאז עכלעוו ,גנויצרעד

 ןגעוו ,טיײקכעלנעזרעּפ עשידיי עיינ יד ןעוועדַאהוצפיוא ךעלגעמ טינ זיא

 ,טדערעג טָאה תובשחמ-לעב רעכלעוו

 ןעמעלבָארּפ יד ןרעוו ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ביײהנָא םייב ,תמאב ןוא

 ןעמ .רעגייטש ןטיירב ץנַאג ַא ףיוא טכַארטַאב ןיוש גנויצרעד רעשידיי ןופ

 ןועמש רעקירָאטסיה רעד טָאה 1891 ןיא םערָאװ .וליפַא רעִירפ ןגָאז ןעק

 :גנויצרעד רעשידיי ןופ ןליצ עלַאנָאיצַאנ יד טרילומרָאפ רַאלק ווַאנבוד

 רַאפ ןעייטש סע ןוא --- ןבירשעג רע טָאה -- טייצ רעדנַא ןַא זיא טציא,

 ףרַאד גנודליב רעכעלרעפיוא ןגעוו ױזַא טינ .סעבַאגפיוא ערעדנַא זדנוא

 טָאה סָאװ ,ןסיוו טסנרע ןגעוו ,גנודליב רעכעלרעניא ןגעוו יוװ ,ןגרַאז ןעמ

 ."קלָאפ ןופ טסייג םעד ןקרַאטשרַאפ וצ ליצ םעד

 -טסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןופ גנוזָאל םעד סױרַא טלעטש ווָאנבוד ןועמש

 רעביא ןטעברַא ,תורצוא עקיטסייג ענעגייא יד ןיא ךיז ןפיטרַאפ , : ןייז

 עקילעפוצ םוש ןייק וצ ךיז ןסַאּפוצ טינ ,גנומָאקלופרַאפ רעקיטסייג רעזדנוא

 טנגוי יד ךיוא זומ ,רעקלעפ עלַא ייב יװ ."ןעגנומערטש עקילייווטייצ ןוא

 עכעלשטנעמ עלַאסרעװינוא יד ןעמענפיוא קלָאפ םענעגייא רעזדנוא ןופ

 .עיצידַארט ןוא רוטלוק רעלַאנַאיצַאנ רענעגייא רעייז ןופ דוסי ןפיוא ןטרעוו

 .("םוטנדיי םעיינ ןוא ןטלַא ןגעוו ווירב,, : ווָאנבוד .ש : ןעז)
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 יד ןעמערופסיוא ןיא טקריוװעג טָאה סָאװ ,רָאטקַאפ רעטייווצ רעד

 ןָאט וצ טַאהעג טָאה ןוא רענײמעגלַא ןַא ןעװעג זיא ,לוש עשידיי עיינ

 טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ייז יװ ,סעירָאעט עשיגָאגַאדעּפ ענרעדָאמ יד טימ

 עיינ יד .עקירעמַא-ןופצ ןיא רעטעּפש ןוא עּפָאריײא-ברעמ ןיא טשרע וצ

 ןגעוו ,דניק ןופ תובישח רעד ןגעוו טדערעג ןבָאה סעירָאעט עשירעייצרעד

 רעמ טרעדַאפעג ךיוא ןבָאה ייז .ןבעל ןייז ןיא דיירפ רעמ ןעגנערבניירַא

 ,לוש ןיא טייקשירעפעש

 טינ טָאה רענייק .סיורג רעייז ןעוועג ללכ ךרדב זיא םזימיטּפָא רעד

 ױזַא ןשטנעמ םעד ןטייב וצ חוכב קיגַאגַאדעּפ יד עקַאט זיא יצ ,טגערפעג

 םעד ןעיצרעד ןענעק רימ זַא ,ןעוועג זיא ןביולג רעד .סיוא טנורג ןופ

 .גנונעדרַא עכעלטפַאשלעזעג עיינ יד ןעיוב לָאז רעכלעוו ,ןשטנעמ םעיינ

 : רָאטקַאפ רעשיגַאלַאכיסּפ ןייר ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ןעמעלַא םעד וצ

 רַאפ ןעמוק סע ןעוו ,עכַאּפע רערענָאיצולַאװער ַא ןיא ןבעל סָאװ ,תורוד

 םעד ןצַאשוצּפָא חוכב טינ ןענייז ,ןעגנורעדנע עכעלטפַאשלעזעג עסיורג

 סָאװ זַא ,סיוא ךיז טכוד השעמ תעב .ןעגנורעדנע יד ןופ םענרַאפ ןתמא

 ןוא עכעלריטַאנ סיוכרוד ַא זיא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא רָאפ טמוק'ס

 ןעק טפַאשלעזעג יד זַא ,ןביולג רעד טשרעה סע .גנולקיװטנַא עלַאמרַאנ

 ןשיווצ ,ןסַאלק ןשיווצ ןעגנוַיצַאב יד ןיא :ןעגנורעדנע עלַא ןגָארטרעבירַא

 .תורוד ןשיווצ ןעגנויצַאב יד רעמ ךַאנ ןוא ,החּפשמ רעד ןיא ןשטנעמ

 ןסיורג םעד ןעמ טעזרעד רעטעּפש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ טשרע

 סָאװ .ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןופ טפַארק יד ןוא טײטַאב

 ,רוטקורטס-רעטקַארַאכ רעינ ַא טימ שטנעמ ַא ףיוא טמוק סע ?טעשעג

 -קעיבָא .ללכב ןבעל ןיא עיצַאטנעירָא רעיינ ַא טימ ,תובוט תודימ עיינ טימ

 רעדָא רעסעב זיא רוד רעיינ רעד יצ טלָאמעד ןגָאז וצ רעווש זיא וויט

 ךיז טפַאש סע !שרעדנַא זיא רוד רעיינ רעד : רעכיז זיא ךַאז ןייא ,רעגרע

 -מעק רעד .עינָאריא טימ לופ סיוכרוד זיא סָאװ ,עיצַאוטיס עסיוועג ַא ךיוא

 סעיצידַארט יד ןגעק טלעטשעג קרַאטש ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,רוד רעשירעפ

 ןעק ,סעדייז-רעטלע ןוא עמַאמ-עטָאט ענייז ןופ רעגייטש-ןבעל םעד ןוא

 לָאמ טפָא ןריטלָאװער רעדניק ענעגייא ענייז סָאװ רַאפ ,ןייטשרַאפ טינ
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 -עגרַאפ עמַאס יד לַאיצַאס ךָאד ןענייז רימ ,שטייטס !ןײלַא םיא ןגעק

 רעזדנוא ןבעג וצ טפמעקעג ךָאד ןבָאה רימ ;ןבעל ןשידיי ןיא עטסנטירש

 ,רעקלעפ ןשיווצ קלָאפ ַא יו סוטַאטס ןשיטילַאּפ ַא קירוצ קלָאפ

 ענייז ןיא זַא ןעוװעג הכוז טָאה רוד רעשידיי רעכלעוו ,תמאב ןוא

 עלעירָאטירעט ןוא עשיטילַאּפ ןעמוקַאב קירוצ קלָאפ עשידיי סָאד לָאז געט

 -לעפ ןופ הביסמ רעד ןיא ןרעו טרעהעג לָאז לוק ןייז זַא ,טעטינערעוויס

 יד ןגיילרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד טרעשַאב ןעוועג זיא רוד ןכלעוו ? רעק

 -ייא ןַא ןוא ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג םעיינ ַא ןופ תודוסי

 סָאד טָאה רוד רעטװּווּפעג-רעװש רעזדנוא אקווד ? ןבעל-הכולמ םענעג
 !ןעוועג הכוז

 -עגרעסיוא רַאפ גָאט וצ טנייה גנויצרעד עשידיי יד טייטש ךָאד ןּוא

 ןליפ ןלוש עשידיי ענרעדַאמ יד אקווד ןוא ןעמעלבָארּפ ערעוװש ךעלנייוו

 רעייז זיא בייהנַא עמַאס רעייז ןופ .רעפרַאש ןוא רעפיט קיטַאמעלבָארּפ יד

 ,ןשטנעמ ןגנוי ןפיוא ןקריוו וצ ךיוא רָאנ ,גנונרעלַאב רָאנ טינ ןעוועג הנווכ

 םישעמ עכעלשטנעמיןײמעגלַא ןוא עשידיי עיינ וצ ןטכילפרַאפ וצ םיא

 ןיא סופ ןייא טימ ןענַאטשעג לָאמ עלַא זיא קיגָאגַאדעּפ עשידיי יד .םיבוט

 -ַאדעּפ עשידיי יד ןעד טָאה .ןגרָאמ ןיא סופ ןטייווצ םעד טימ ןוא טנייה

 טימ ,ןדיי הדע ןַא ןופ םערָאפ עקיבלעז יד ןרזחרעביא רָאנ טלַָאװעג קיגָאג

 יד ,ןיינ ? גנודליב דַארג ןבלעז ןטימ ,ןבעל ןופ תוגשה ,תוסנרּפ עבלעז יד

 רעשידיי רעד ןגעוו !רעמ ןלעוװ טזומעג טָאה יז .רעמ טלַאװעג טָאה לוש

 ךרוד .ןבעל ןשידיי םוצ דָאנג טימ לופ ןעוועג זיא יז זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק לוש

 -ָאנ ןוא טפַאשביל עסיורג ַא טמָארטשעג טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןטמעשרַאפ ןוא ןטלװעַאב םעד וצ ,ןשטנעמ ןטושּפ םעד וצ אקווד טייקטנע

 -- רעלעטשטפירש עסיורג עריא ךרוד ,רוטַארעטיל עשידיי יד .ןבעל ןיא

 -- ַא"א קיווייל .ה ,ושַאטַאּפָא .י ,ןעזייר םהרבא ,ץרּפ .ל ,י ,םכילע-םולש

 ןוא ןטושּפ םעד ןופ ךיוא הריתי-המשנ יד ןזיוועג ןוא ןביוהעגפיוא טַאה

 ַא ןעמונרַאפ לָאמ עלַא טָאה סָאװ ,עטכישעג עשידיי יד .ןדיי ןקידעכַאװ

 -עפמעק םעד ןזיוועג טָאה ,לוש רעשידיי רענרעדַאמ רעד ןיא טרָא ןסיורג

 .תוירחא ןוא ץלָאטש ןכעלשטנעמ טקעוועג טָאה יז .תורוד ךרוד ןדיי ןשיר

 ןופ טכירַאב רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש טנעמוקַאד ןקידרעווקרעמ ַא

 ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ ץנערעפנַאק רעשיגַאגַאדעּפ רעטצעל רעד
 רַאונַאי שדוח ןיא ,ענליוו ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא ץנערעפנָאק יד .ןלױּפ ןיא
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 רעקיטולב רעד ןכָארבעגסױא ןיוש זיא רעטעּפש רַאי בלַאה ַא זיולב .9

 רעבָא ןלױּפ ףיא טרישרַאמ ןבָאה תולייח עשטייד יד ןוא גירקטלעוו

 םעד ןופ סױרַא טנייש ןוחטב רעשידיי רעקידרעװקרעמ ַא רַאפ סָאװ

 : טנעמוקָאד

 ,ליפעג-טלעוו ַא וצ ,תוחוכ ענעגייא יד ןיא ןביולג וצ רוד ַא ןעִיצרעד,

 ַאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ ַא וצ ,עביל-טייהיירפ וצ ,טייקיעפ-דנַאטשרעדיװ ַא ּוצ

 םעד ןקיטפערק וצ ידכ ,ןלַאװק-רבע יד ןופ ןּפעש ןוא ,ןײזטסּוװַאב ןלַאיצ

 .(ןַאסלעדנעמ .ש) "ןגרָאמ םעיינ ַא רַאפ טנייה

 -בַארּפ יד ןדײרמורַא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה רערעל עשידיי יד ןעוו

 "ערטסקע טשרעהעג ןלױּפ ןיא טַאה ,עטכישעג עשידיי ןענרעל ןופ ןעמעל

 ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז ןטעטיסרעווינוא יד ןיא .םזיטימעסיטנַא רעמ

 םזישַאפ ןוא םזיצַאנ ןופ טסייג רעד .ןטנעדוטס עשידיי יד רַאפ קנעב-ַאטעג

 זיא סע .טּפַאשלעזעג עשילױּפ יד ןסערפעצ ןעמונעג קינייװעניא ןופ טָאה

 רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,ןלױּפ ןיא רערעל ןשידיי ןופ ביול ןסיורג םוצ

 ןרָאלרַאפ טינ ,קלָאפ ןייז ןעװעג טרעשַאב זיא סָאװ ,העש רעטסרעטיב

 טלגילפַאב ןבָאה סָאװ ,ןעעדיא עלַאסרעוװינוא עסיורג יד ןיא ןביולג םעד

 לָאערַא ןַא יו ףיוא ךיז טבייה ןביולג רעקיליײה ןוא רערעטיול ןייז .רוד ןייז

 -מוא ןענָאילימ ןופ ,טעטש עטנערברַאפ ןופ טנורגרעטניה ןפיוא השודק ןופ

 .ןעײמרַא עשיטסיצַאנ ןופ שרַאמ ןרעטצניפ םעד ןיא סנבעל עטכַארבעג

 -פיוא ןענייז עכלעוו ,לוש רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ סעינָאלַאק יד

 ןטַאטש עטקינייארַאפ ,עניטנעגרַא ןיא ,עקיסקעמ ןיא ןרָאװעג טיובעג

 "עדיא יד ןעוועג ךישממ רעטייוו ןבַאה ,םיבושי ערעדנַא ןיא ןוא עדַאנַאק

 יַאמ עיינ ןעמוקעגוצ ךיוא ןענייז סע .לוש רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןלַא

 ןה ןוא רעטקַארַאכ ןלַאנַאיצַאנ ַא ןופ ןה יינ -- טעברַא רעד ןיא ןטנעמ

 ןיא ןדיי ןופ דנַאטשליֹוװ רעשימָאנָאקע רערעסעב רעד .ןשירעַיצרעד ַא ןופ

 -כעלגעמ ַא ןבעגעג טָאה טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 ןענַאגרַא יד .םינינב ענייש ןוא עסיורג טימ ןלוש ןעמוקפיוא ןלָאז סע טייק

 ןרַאפ תוירחא רעמ ןגָארט וצ ןבױהעגנַא ןבָאה עדניימעג רעשידיי רעד ןופ

 .ךוניח ןשידיי

 עקיטיונ עלַא ןכַאמ וצ קיעפ זיא יז זַא ,ןזיװַאב טָאה לוש עשידיי יד

 ,שינַאקירעמַא-שידיי ,שיניטנעגרַא-שידיי ,שינַאקיסקעמ-שידיי --- ןזעטניס

 ,ןײלַא קלָאפ רעזדנוא יװ ,טָאה לוש ענרעדַאמ יד .שיזיוצנַארפ-שידיי
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 טגָאמרַאפ טעברַא יד זַא ,טפַארק-סנבעל ךס ַא ךיז ןיא טָאה יז זַא ,ןזיוװַאב

 לָאז ץרַאה ןייז סָאװ ,ןשטנעמ ןגנוי ַא ןעיצרעד ןעק ןעמ זַא ןוא ,תושממ

 ןשטנעמ וצ תוירחא ןוא טפַאשביל ןוא קלָאפ ןייז וצ טפַאשביל ןגָארט

 ןייז ןוא תונושל עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא ןשרעהַאב לָאז רע זַא ;ללכב

 רע ּוװ ,דנַאל ןופ רוטלוק רעד ןוא עיצַאזיליוװיצ רעד טימ ןדנובעגפיונוצ

 זיא -- דיי ַא ןייז וצ רעווש ץלַא ךָאנ זיא סע ,אלא .ןרָאװעג ןרַאבעג זיא

 -נַא ןַא ףיא רָאנ ,ןייז רעטייו ,אמתסמ ,ךיוא טעוװו ױזַא ןוא ,תמא סָאד

 .ןפוא רעד

 ןגעוו טדערעג םיליכשמ יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןיא תעב

 הכאלמ וצ ןעמענ ךיז ןלָאז ןדיי ,תוסנרּפ עשידיי יד רעוויטקודַארּפ ןכַאמ

 -ַארּפ ןכַאמ :תוחילש ערעסערג ַא ךָאנ טנייה רימ ןליפ ,טעברַא-דרע ןוא

 םערָאװ .ןדיי ןקיצנייא םעד ןופ ןבעל סָאד ,המשנ עשידיי יד רעוויטקוד

 רעשידיי רעקרַאטש טימ רוד רעשידיי רעיינ רעטכַאוװעגפיוא ןַא רָאנ

 רעזדנוא ןקרַאטש ןעק ,תוירחַא רעכעלשטנעמ ןופ ליפעג ַא טימ ,טפַאשקנעב

 .טייצ רערעווש ןוא רעשילָאכנַאלעמ רעזדנוא ןיא םויק
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 רעטייווצ רעד ןיא ןיירַא טערט לוש עשידיי יד ןעוו ,גָאט וצ טנייה

 -עדנע-טנורג עסיוועג ןענעקרענַא רימ ןזומ ,טרעדנוהרָאי ןטס20 טפלעה

 עיינ יד ףיא .ןבעל רעזדנוא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןעגנור

 רענײמעגלַא רעד ןיא רעפטנע ןייק ןעניפעג טינ רימ ןענעק ןעגנוניישרעד

 רעדָא ,ירָאסעטנַאמ סַאדַאמ טינ ,לעבערפ טינ ,יצָאלַאטסעּפ טינ .קיגָאגַאדעּפ

 -ירעווש יד .ןטייקירעווש יד ןגיוא ערעייז רַאפ טַאהעג ןבָאה יאיוד ןַאשזד

 רָאנ ןרעהעג ייז .טייקכעלקריוו רעשידיי רעד ןופ סיוכרוד ןעמַאטש ןטייק

 טינ רעבירעד ךיז ןענעק רימ .ןעמעלבַארּפ זיירק םענעגייא רעזדנוא וצ

 .קיגַאגַאדעּפ רענײמעגלַא רעד ןופ טעטירָאטױא רעד ףיוא ןזָאלרַאפ

 סָאד זַא ,החנה רעד ןופ סױרַא ןטערט ןעמעטסיס עשיגַאגַאדעּפ עלַא

 -נעהּפָאמוא עשיטילַאּפ ןוא עלעירָאטירעט ענעגייא ןייז טגָאמרַאפ קלָאפ

 ןייא טדער ,רעגייטש-רוטלוק ןייא ןיא ףיוא טסקַאװ דניק סָאד זַא ,סייקיג

 ,סעיצידַארט יד ןייז ךישממ רוד רעיינ רעד טעװ ללכ ךרדב זַא ןוא ךַארּפש

 .רוד ןקידרעירפ םעד ןופ תודימ יד ןוא רעגייטשזסנבעל םעד
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 רָאפ ןעמוק טפַאשלעזעג רעלעירטסודניא ןַא ןיא זַא ,טנַאקַאב זיא סע -

 יד ןופ רעבירַא ךיז טיצ גנורעקלעפַאב יד זַא ,ןעגנורעדנע עקיטסַאה

 ןעק םייוניש יד ןופ ענייק .טעטש עסיורג יד ןיא ןטנגעג עלערוטלוקירגַא

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעדנע-טנורג יד טימ ןכיילגרַאפ טינ ךיז

 .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ןטצעל ןופ ךשמב ןבעל ןשידיי םעד ןיא

 ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעוו גָאט וצ טנייה ןסייוו רימ סָאװ סָאד

 -ָאגַאדעּפ רעד ןופ טינ טמוק ,רעדנעל עשיטַארקַאמעד יד ןיא ןכעלטנגוי

 .עיגָאלָאיצָאס ןוא עיגָאלָאּפָארטנַא-רוטלוק רעד ןופ רָאנ ,טפַאשנסיװ רעשיג

 -תוהמ םעד ןגעוו סעיצּפעצנָאק עיינ לָאצ ַא ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענייז סע

 .רוד רענַאקירעמַא רעיינ רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע ןכלעוו ,שטנעמ

 ,סעיצַאזיליוויצ ערעדנַא עלַא רַאפ ךיוא קיטליג זיא סָאד זַא ,ןייז ןעק סע

 ךעלנייוועג טמוק סָאד .גנורעקלעפַאב עטשימעג ַא שינטע ןגָאמרַאפ עכלעוו

 ןקוק יו .רעגייטש-סנבעל ןשיטָאטשסיורג ַא ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא רָאפ

 ? םעלבָארּפ רעד ףיוא גָאט וצ טנייה עטנרעלעג

 רעשירענַאיּפ ַא ןיא טָאה טסעװקנַָאטס .ע גָאלַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד

 זיא סָאד .שטנעמידנַאר םעד ןופ עיצּפעצנַאק יד טלעטשעגסורַא טעברַא

 -עגלַא יד :ןרוטלוק ייווצ ןיא קיטייצכיילג טבעל סָאװ ,שטנעמ ּפיט רעד

 רעקיטרַאנגיא ריא טימ ,ןבעל ןשיטילַאּפ ריא טימ רוטלוק-דנַאל עניימ

 רענעגייא ןוא ןלָאבמיס עשיטָאירטַאּפ עריא טימ ,םעטסיס-טפַאשטריװ

 שטנעמידנַאר רעד טבעל ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .עיצַאטנעירָא-סנבעל

 .טרעהעג רע רעכלעוו וצ ,עּפורג רעשינטע רעקיטרַאנגייא ןַא ןיא ךיוא

 ןסייהעג טָאה עּפַארייא ןיא סָאװ ,סַאד ןַא ןגָאלַאיצָאס ןפור "עּפורג עשינטע;

 .טייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ רעדָא טעטילַאנַאיצַאנ

 טפָא ,טייקכעלנעזרעּפ עטריצילּפמַאק ַא טגָאמרַאפ שטנעמדדנַאר רעד

 ןוא ןדָאירעּפ עסיוועג ןיא רָאנ זַא ,תמא זיא סע .ןטקילפנַאק טימ לופ לָאמ

 סױרַא ןטקילפנַאק יד ןעמוק ןבעל ןופ ןטנעמָאמ-סיזירק עסיוועג ןיא רָאנ

 "יסּפ ןצנַאג םעד ןיא דיישרעטנוא רעסיורג ַא זיא סע .ךַאלפרעביוא ןפיוא

 םינימ ענעדיישרַאפ יד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,טַאמילק ןשיגַאלַאכ

 ןיא סָאװ ,םעד ךרוד .גָאט וצ טנייה טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ןשטנעמ

 עשיטילָאּפ ןעמוקַאב עלַא ןבָאה טּפַאשלעזעג רעשיטַארקַאמעד רענרעדַאמ ַא

 ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ןענייז סע זַא ,טינ ךָאנ סע טסייה ,גנוקיטכערַאבכיײלג

 טייהכיילג עשיטילַאּפ .ןבעל ןופ ןרעפס עמיטניא יד ןיא ןדיישרעטנוא יד
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 ןענעכייצ סָאװ ,ןטייקרעדנוזַאב ערעדנַא עלַא ןצנַאג ןיא ןשיװּפָא טינ ןעק
 .ןויטקעלָאק עשירַאטסיה עטלַא סיוא

 עטקינייארַאפ יד ןיא רענערָאבעג ַא ןיוש ,רוד ןטייווצ ןופ דיי רעד

 .שטנעמ-דנַאר ַא ץלַא ךַאנ זיא ,עניטנעגרַא ןיא ךיוא אמתסמ ןוא ,ןטַאטש

 -ַָאכיסּפ עסיורג יד .ןבעל-המשנ ןייז ןיא טייקידנעייווצ ַא ןַארַאפ זיא סע

 ,חוכ ַא רַאפ טייקשירוטלוק-ייווצ יד ןכַאמ וצ יו זיא םעלבָארּפ עשיגַאל

 ןקיטסייג ,חוכ ןשיכיסּפ רעמ םיא ןבעג ,ןשטנעמ םעד ןקרַאטש לָאז רעכלעוו

 גנויצרעד עשידיי יד .ןייזטסּוװַאב םענעגייא ןייז ןקרַאטש ןוא רעיודסיוא

 הכרעמ רערעדנוזַאב רעד ןופ ןצנעװקעסנָאק יד ןגיוצעג גונעג טינ ךַאנ טָאה

 טָאה רע --ןבעל זומ רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא ןעיצרעד ףרַאד יז סָאװ ,רעריא

 .ןרעפס-רוטלוק ערעדנוזַאב ייווצ ןיא -- טינ הרירב ןייק

 ןבָאה -- רעזיעלג ןוא ןַאמזייר -- עטנרעלעג רענַאקירעמַא ייווצ יד

 ןפַאשַאב ,עיגָאלַאיצַאס ןוא עיגַאלַאּפַארטנַא-רוטלוק ןופ ןדָאטעמ יד קידנצונ

 ףיוא ןעמוק ייז ױזַא יו ,ןּפיט-טנורג ערעדנוזַאב יירד ןגעוו עיצּפעצנַאק יד

 :ןענייז ןּפיט יירד יד .תורוד ןופ ךשמב טּפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא

 טרעוו סָאװ ,שטנעמ רעד (2 ,שטנעמ רעטריטנעירָא-עיצידַארט רעד (1

 ןייז סָאװ ,טסימרַאפנַאק רעד (3 ןוא ןסיוועג םענעגייא ןייז ןופ טריטנעירַא

 יד ,טייצ ןייז ןופ רעגייטש רעד זיא סָאמ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשילַארָאמ

 .רוד-ינב ענייז ןופ ןעגנוניימ

 יו ,דיי רעד רעגייטש ַא זיא שטנעמ רעטריטנעירָא-עיצידַארט רעד

 עזעיגילער יד .הלכשה ןופ הפוקת רעד ךרע ןַא זיב טנעקעג םיא ןבָאה רימ

 ןייז ןשטנעמ ןרַאפ טמיטשַאב ןבָאה רעגייטש-סנבעל רעד ןוא עיצידַארט

 רעד .תובוט-תודימ ןוא ןתובייחתה עשידיי ענייז ,טלעוו רעד ףיוא קילב

 עכלעזַא ןופ ןעגנושרַאפ יד ןופ גָאט וצ טנייה סָאד ןעעז רימ יװ ,זיא תמא

 ןוא ךיירנייו סקרַאמ ר"ד ,לשעה .י ר"ד ,סענעמ םהרבא יװ ,עטנרעלעג

 ,טלעוו עלופ א ןעוועג הלכשה רעד זיב ןדיי םענופ טלעוו יד זיא ,ערעדנַא

 ןבעגעג ןדיי םעד טָאה יז .תובישח ןוא טייקנייש ךס ַא טגָאמרַאפ טַָאה יז

 .השורי-רוטלוק רעסיורג ַא ןופ רעגערט ַא זיא רע זַא ,ןײזטסּוװַאב םעד

 יז זַא ןגָאז ןעמ זומ עיצידַארט-רוטלוק רעקיזַאד רעד ןופ חבש םוצ

 םעד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה יז ."דמערפ-טלעוו, ױזַא ןעוועג טינרַאג זיא

 תופוקת עשירעפעש ןוא עסיורג יד ןופ המכח-סנבעל עשירָאטסיה יד ,ןסיוו

 ןשיטילַאּפ םוצ טייקדמערפ ריא ייב וליפַא .קלָאפ רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא
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 ,ָאטעג רעשידיי רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ טלקיװטנַא ךיז טָאה סע יו ,ןבעל

 ןפוא םושב טָאה ןוא ןבעל םוצ גנַאגוצ ןשיטסילַאער ַא טגָאמרַאפ יז טָאה
 .טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד ןופ ןדיי טדײשעגּפָא שיטעמרעה טינ

 םעד ןופ ןמיס רעטשרע רעד ןעוװעג זיא טײקטריטנעירַא-עיצידַארט

 טגָאמרַאפ טָאה טייקשידיי חסונ רעקיזַאד רעד .רעגייטש-רוטלוק ןשיזנכשַא

 -בָארפ עיינ יד ןעמוקנגעקטנַא ןענעק וצ ױזַא יװ ןפוא ןשיטקַארּפ ץנַאג ַא

 טגנערב ןיילַא טייצ יד סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טימ ףיוא ןעמוק עכלעוו ,ןעמעל

 ,תובושתו תולאש עקילַאצליפ יד ןענייז םעד רַאפ היאר עטסעב יד .ןײרַא

 יד ףיוא טייקכעלקריוו רעיור רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא שממ ןענייז עכלעוו

 -ַאב ,ןעגנוגנידַאב עלַאיצַאס ,טפַאשטריװ ,ןבעל-החּפשמ ןשידיי ןופ ןטיבעג

 ,לג"דא תוכלמ ןוא ןדיי ןשיווצ ןעגנויצ

 ןבעגעג לסיירט ַא ךיז טָאה טייקשידיי רעשיזנכשַא ןופ טלעוו עלופ יד

 ןופ ןבעל ןיא ןעגנורעדנע עשימַאנַאקע ןוא עשיטילַאּפ עסיורג יד בילוצ

 טפַאשנסיװ ןופ גנולקיװטנַא יד ,עיצולַאװער עלעירטסודניא יד ,עּפַאריײא

 ,טפַאשלעזעג רעשיעּפַאריײא רעד ןיא ןעגנורעדנע עשיטילָאּפ יד ,גנודליב ןוא

 -עג ןשידיי ןקיטרַאנגייא םעד ןופ תודוסי יד ןבָארגרעטנוא ןעמונעג ןבָאה

 ,דנַאלסור ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא עּפָארײא-ברעמ ןיא טשרע וצ ,ןבעל-עדניימ

 | ,עטיל ןוא ןלױּפ

 םענרעדַאמ םעיינ ןוא גנודליב וצ גנובערטש רעד ןופ טַאטלוזער ַא יוװ

 ןייז .הביבס רעשידיי רעד ןיא שטנעמ ּפיט רעיינ ַא ןזיײװַאב ךיז טמענ ,ןסיוו

 רעד ןופ טייהרעטיירג טינ רע טמענ ןטרעוו ענייז ,קילבסיוא-סנבעל

 ןייז ןופ טַאטקיד םעד ץלַא יו רעכעה טלעטש רע רָאנ ,עיצידַארט-סקלָאפ

 ךות ןיא זיא רע .דנַאטשרַאפ םענעגייא ןייז ןופ ןוא ןסיוועג םענעגייא

 -קינייװעניא ןופ רעד , גָאט וצ טנייה ןפור ןגָאלָאיצַאס יד סָאװ ,סָאד

 -ַאב עלַאיצַאס ןוא עלַאנַאיצַאנ ןופ םוקפיוא רעד ."שטנעמ רעטריטקעריד

 םעד טרימרַאפ טַאה עּפַארײא-חרזמ ןיא ןדיי ןופ ןבעל םעד ןיא ןעגנוגעוו

 רעד ןיא .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעזדנוא ןיא שטנעמ ּפיט ןקיזַאד

 שטנעמ ַאזַא ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ קיטירק-רוטַארעטיל רעשיסור

 יו ןמיס-טּפיוה ןייז ."טייקכעלנעזרעפ עקידנעקנער-שיטירק יד, ןפורעג

 ןבעל ןופ ןעגנוניישרעד יד ףיוא טמענ רע סָאװ ,טקַאפ רעד זיא שטנעמ ַא

 ןַא טימ טייקכעלנעזרעּפ ַא יו סיוא ךיז טלייט רע סָאװ סָאד ךיוא ,שיטירק
 טגָארט רע זַא ,טליפ שטנעמ רעד ."ןײזטסוװַאב-דיא, םענעכַארּפשעגסױא
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 ,טייצ רעשירָאטסיה רעד יבגל ךיוא ןוא קלָאפ םעד יבגל ,ךיז יבגל תוירחא
 .טבעל רע רעכלעוו ןיא

 -רעד עשידיי ענרעדָאמ עצנַאג יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ליוו ןעמ ביוא

 -נוהרָאי םענעגנַאגרַאֿפ םעד ןופ ךשמב טלקיװטנַא ךיז טָאה יז יװ ,גנויצ

 סָאװ ,ןשטנעמ םענרעדַאמ ּפיט ןקיזָאד םעד ןעִיצרעד טלַאװעג טָאה ,טרעד
 .ןײזטסּוװַאב ןשיטירק ןוא תוירחא ןופ שטנעמ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה

 קרעװ ערעיײיז ןיא ןבָאה םחנמ ,ושָאטַאּפָא .י ,קיווייל .ה ,ץרּפ .ל .י

 -קינייועניא ןופ ,רעקיזָאד רעד ןופ הגרדמ עטסכעה יד טקירדעגסיוא

 רָאנ ןענייז ָאד .טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ ןוא רעטידיי ,רעטריטקעריד

 ןעמ .ןעגנַאגרַאפ זיא סָאװ ,רוד ַא ןופ ןעייפירָאק יד ןרָאװעג טנַאמרעד

 .טפירש עשידיי לָאצ עטפיה ַא ךָאנ ןענעכערסיוא טנַאקעג רעבָא טלָאװ

 טקנוּפ ןגָאז טנַאקעג ןעמ טלָאװ ייז ןגעוו סָאװ ,גָאט ןקיטנייה ןופ רעלעטש

 .ענעגייא סָאד
 -רעטקַארַאכ יד זַא ,טסּוװַאב ליֹוװ ןיוש גָאט ןקיטנייה םייב זיא סע

 ןופ יו ערעדנַא ןַא זיא ןשטנעמ רענַאקירעמַא ןכעלטינשכרוד ןופ רוטקורטס

 ױזַא טנַאקעג טָאה סַאװ ,עיצַאזיליוויצ רענַאקירעמַא יד .רעעּפַאריײא םעד

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןענַאילימ יד ןופ טרַאדנַאטס-סנבעל םעד ןבייה ךיג

 -ָארייא-ברעמ רעד ןופ עיצידַארט רעד טימ ךורב ַא רַאפ ךיז טימ טלעטש

 ןסיורג ,טייקשירעמענרעטנוא ךס ַא טגָאמרַאפ עקירעמַא .רוטלוק רעטִיעּפ

 ,ןגָאלָאיצַאס יד .טפַאשנסיװ ,קינכעט ,עירטסודניא : ןטיבעג עלַא ףיוא גנּוװש

 זַא ,רעבָא ןעניימ ,רעטקַארַאכ רענַאקירעמַא םעד טשרָאפעג ןבָאה סָאװ

 -ידנשרעה רעד ּפיט-ןשטנעמ רעיינ ַא טרעוו טרעדנוהרָאי ןטס20 ןטימ ןיא

 רעטריטקעריד-ןסיורד , ןופ רעד זיא סָאד .טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא רעק

 -ַאמ ענייז עלַא טמענ סָאװ ,שטנעמ רעד ,טסימרַאפנַאק רעד -- "שטנעמ

 .םורַא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג םענופ ןטרעוו עלַאיצַאס ןוא עשילַאר

 ןקיטכיוו ןוא ןשיטַאּפמיס ַא רַאפ םיא ןטכַארטַאב רעזיעלג ןוא ןַאמזייר

 -לעזעג טגַארט סָאװ ,שטנעמ ַא זיא טסימרָאפנַאק רעד ךיוא .ּפיט-ןשטנעמ

 עכעלטפַאשלעזעג סָאד טוב ,תובוט-תודימ טגָאמרַאפ ,תוירחַא עכעלטפַאש
 ןַא זיא טייצ ןופ הגשה ןייז רָאנ .טסייגטייצ ןופ טגנידַאב טרעװ ןוא ןבעל

 ןלערוטלוק ןיירַא טמענ סָאװ ,טייצ עשירָאטפיה יד טינ זיא סע .ערעדנַא

 רעיינ רעד .טייקיטייצטנייה יד זיא סע --- עיצידַארט רַאפ טקעּפסער ,ךשמה
 רעקיטכיוו .רוד-ינב ענייז טימ ןדנובעגפיונוצ סרעדנוזַאב ךיז טליפ שטנעמ
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 רוד רעד ,עיצַארענעג יד זיא םַאטשּפָא ןלַאיצַאס ןיא דיישרעטנוא רעד יו

 עקידרעִירפ רַאפ סערעטניא רעּפַאנק רעד ;טרעהעג שטנעמ רעד ןכלעוו וצ

 .תורוד

 עכעלשטנעמ עסיורג יד טנייה טייטש גנויצרעד רעשידיי רעד רַאפ

 ןסיוו ,גנויצרעד עשידיי לוש רעד ךרוד ןבעג וצ ױזַא יו רָאנ טינ םעלבָארּפ

 עלַאנַאיצַאנ ערעזדנוא ןופ שינעטנעק ,טנייה ןשידיי ןוא לָאמַא ןשידיי ןגעוו

 ןסיוו ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ןצנַאלפוצנייא ױזַא יו ךיוא רָאנ ,ןכַארּפש

 .!סיוועג ןשידיי םעד ךיוא

 זַאיבמיס םעד ןפַאשַאב ןוא זעטניס ַא ןעניפעג זומ גנויצרעד עשידיי יד

 רעכעלטנגוי רעד ןוא דניק סָאד עכלעװ ןיא ,ןרעפס-רוטלוק ייווצ ןופ

 -פיוא ןזומ הביבס:רוטלוק רעשידיי רעד ןיא טעװ ,ללכב .ךיז ןעלקיװטנַא

 ןופ ןעמעלבָארּפ עקידלרוג יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ערעפיט ַא ןעמוק

 .גָאט ןקיטנייה ןופ םויק ןשידיי ןופ ןוא ןבעל ןשידיי

 -פיוא ןענעק זומ גָאט וצ טנייה גנויצרעד עשידיי ענרעדָאמ רעזדנוא

 רעד ןופ ןעמַאטש זומ טייקשידיי ןייז .ןדיי ןשיטנעטיוא ןַא ןעװעדָאה

 ןוא ןדיי תורוד טימ ןדנובעגפיונוצ ןייז זומ יז ,טייקכעלקריוו רעשידיי

 ןוא תורוד עקידרעירפ ןופ טײקטנעַאנ יד ןליפ טעװ דיי ַאזַא רַאנ .טייקשידיי

 .םויק ןקידרעטייוו ַא רעגייטש-רוטלוק רעזדנוא רַאפ ןרעכיזרַאפ ןלעװ טעוװו

 טימ ,ןעמרַאפ-סנבעל יד טימ ןדנוברַאפ ןייז זומ טייקשידיי עשיטנעטיוא יד

 ןשידיי םעד טריזירעטקַארַאכ ןרָאי רעטרעדנוה ןבָאה סָאװ ,תובוט-תודימ יד

 ,ןשטנעמ

 טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ סָאװ ןרעוו לעּפתנ טינ ןעמ ףרַאד טנייה

 טעטש עשידיי יד ןיא ןעזעג ןוא טריקיטירק רעגייטש-סנבעל ןטלַא םעד

 -יטירק טָאה עדייז רעד ביוא .קסנצבק ןופ לָאבמיס ַא רָאנ ךעלטעטש ןוא

 םולש ,ושָאטַאּפָא ףסוי ,ץרּפ .ל .י יו רעלעטשטפירש עכלעזַא ןבָאה ,טריק

 המכח:סנבעל עקידתורוד ,טייקיטסיײג ,הרובג עשידיי לפיוו ןזיוועג שַא

 .טגָאמרַאפ טָאה ןבעל עשידיי סָאד תובישח עכעלשטנעמ ןוא

 -לַאנַאיצַאנ ןוא רעטנוזעג-שיכיסּפ ןייק ןסקַאװסױא טינ ןעק סע

 ןצנַאג ןיא ךיז ןוא ךיז ןרעטייוורעד ןלעװ לָאז רעכלעוו ,דיי רעטריטנעירַא

 ביל טינ ןעק ןעמ .טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעטנעַאנ רעד ןופ ןדמערפּפַא

 טפַאשביל ןייק ןגָארט טינ ןוא םינואג יד ןוא םיאנת יד ,םיאיבנ יד ןבָאה
 .קַאטסילַאיב ןוא ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ ענערַאװעג-בורח יד ןופ ןדיי יד וצ
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 -סקלָאפ רעזדנוא וצ טייקירעהעגוצ רעתמא רעזדנוא ןופ ןײטשװּורּפ רעד

 ןענייז ייז יו ,ןדיי הדע יד זדנוא זיא טנעַאנ יװ ,ליפעג סַאד זיא ןבעל

 -מעט ןוא ןטיז ,תונורסח ןוא תולעמ ענייז טימ ,טייקכעלקריוו רעד ןיא
 טנעמַארעּפ

 -יילרַאפ ךרוד קלאפ טכַארטעגסיוא ןַא ךיז ןפַאשַאב וצ ווּורּפ רעדעי

 עטייוו יד ןריציפירַאלג רָאנ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ עטנעַאנ יד ןענעק

 יד .גנודמערפרַאפ ןופ טקַא ןַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ,טײהנעגנַאגרַאפ

 -עטיל עלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ,טייקכעלמיטסקלַאפ עשידיי יד ,ךַארּפש עשידיי

 ןופ גנויצרעד רעד ןיא טרָא עקיטיונ סָאד טינ ןעמענרַאפ ייז ןעוו ,רוטַאר

 -רעד רעד ןופ טייקידוועקריוו יד קפס ןיא ךיז טלעטש ,טנגוי רעשידיי רעד

 ,ללכב גנויצ

 ּצ

 רעטציא טבעל קלָאפ רעזדנוא סָאװ ,עכָאּפע עשירָאטסיה עקיטנייה יד

 יד ךיז ןיא ןעלגיּפשּפָא לָאז גנויצרעד עשידיי יד זַא ,טרעדָאפ ,ךרוד

 ילַאּפ ַא יו ךיז ןרילבַאטע וצ קלָאפ רעזדנוא ןופ ןשינעלגנַאר עשַיַארעה

 תנידמ ןיא ןבעל ןשידיי טרעכיזעג ַא ןופ תודוסי יד ןעיוב ןוא עיצַאנ עשיט

 -גיּפשּפָא עקיסַאּפ יד --- ןיוש טניפעג סָאד ןוא -- ןעניפעג זומ סָאד .לארשי

 ,םוטעמוא לוש רעשידיי רעד ןופ םולוקירוק םעד ןיא גנול

 םעד וצ תוירחַא גנויצרעד עשידיי יד רעבָא טגָארט קיטייצכיײלג

 סע יװ טקנוּפ .רעטרע יד ףיוא רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןוא ןבעל ןשידיי

 -ערעווּוס רעשיטילַאּפ ןופ תודוסי יד ףיוא ןבעל עשידיי סָאד טיובעג טרעוו

 יד ףיוא ןבעל עשידיי סָאד ןרעװ טיובעג זומ ױזַא ,לארשי ןיא טעטינ

 .םיבושי עשידיי עלַא ןיא טעטינערעוווכ רעקיטפיינ ןופ תודוסי

 ןוא טכער סָאד טסייה סָאד ?טעטינערעוּוס עקיטסייג טניימ סָאװ

 ויטקעלַאק רעשירָאטסיה ַא יו ךיז ןטיהוצפיוא טכער יד ןצונסיוא סָאד

 וצ טכער סָאד טסייה סָאד ;רוטלוק עשידיי עקיטרַאנגייא ןַא ןטיהפיוא ןוא

 טסייה סָאד ;ןבעל ךעלטפַאשלעזעג קיטרַאנדיײשרַאפ ןוא ךייר ַא ןעלקיװטנַא

 ןעוועדָאהוצפיוא טייקכעלגעמ יד ןצונסיוא ןוא טייקכעלגעמ יד ןבָאה ךיוא
 .קלָאפ םענעגייא ןופ עטכישעג ןוא סעיצידַארט יד ףיוא טנגוי יד
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 ערעזדנוא ,רוטַארעטיל-סקלָאפ עשידיי יד ,רוטַארעטיל עלַאנַאיצַאנ יד

 רַאי טרעדנוה עטצעל יד ןופ ךשמב ןפלָאהעג ןבַאה ,ןעגנוגעװַאב-סקלָאפ

 יד .ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנורעדנע עלענָאיצולָאװער עסיורג ןריפוצכרוד

 יד ןעלקיװטנַא ןיא ןפלַאהעג ךיוא ןבָאה רעביירש עריא ןוא רוטַארעטיל

 לָאמ עלַא טָאה רוטַארעטיל עשידיי .גנויצרעד רעשידיי רעיינ ַא ןופ עעדיא

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ עסיורג יד ,ןשטנעמ ןשידיי םוצ טפַאשביל ןגָארטעג

 עשידיי עיינ יד ןוא לוש עשידיי יד .עטמעשרַאפ ןוא עטלוװעַאב יד

 ןקידלרוג ןטצעל ןיא ןעגנוניישרעד עיינ ייווצ ןעוועג ןענייז רוטַארעטיל

 -יוא עדייב ןענייז ייז ;קלָאפ רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא טרעדנוהרַאי ןבלָאה

 רעזדנוא ןופ ןוא טסייגסקלָאפ רעזדנוא ןופ סעיצַאטסעפינַאמ עשיטנעט

 יד -- םעלבָארּפ עטסקידרקיע רעזדנוא טביילב רַאפרעד ,םויק ךָאנ גנַארד

 ,גנויצרעד רעשידיי ןופ םעלבַארּפ
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 ז שידיי סָאװ רַאֿפ

 א

 יד ? גָאט ןקיטנייה םייב ןבעל ןשידיי םעד ןיא קיטכיוו שידיי זיא יצ

 -טפַאשלעזעג ערעדנַא ךס ַא יו ,ןרעו טרעפטנערַאפ ןעק עגַארפ עקיזַאד

 רַאנ ,ןבעל ןשידיי םענרעדַאמ רעזדנוא רַאפ ןעייטש סָאװ ,סעגַארפ עכעל

 ןעמעלבַארּפ ערעדנַא טימ תוכייש ןיא טלעטשעג טרעוװ יז ןעוו ,טלַאמעד

 רימ ױזַא יו ,םעד ןופ קיגנעהּפָא זיא שידיי םעלבָארּפ יד .םויק ןשידיי ןופ

 ףיוא ,עדניימעג רעשידיי רעד ןופ ןגרָאמ ןפיוא ןוא טנייה ןפיוא ללכב ןקוק
 ןופ טעטילַאװק רעד רַאפ ןוא רעטקַארַאכ ןרַאפ גרָאז ןגָארט רימ לפיוו

 לָאז טנייה ןופ ןבעל סָאד זַא ,ןליוו רימ לפיוו ףיוא ךיוא ,ןבעל ןקיטסיײיג

 עקידרעִירפ יד ןופ ןעגנופַאש עקיטסייג יד טימ שירָאטסיה ןדנוברַאפ ןייז

 .תורוד

 עסיוועג ןופ ןשטנעמ ייב גנומיטש ןוא ליפעג ַא ןַארַאפ זיא סע

 ;תישארב ןופ ןבײהנָא לָאמ עלַא ןַאק דיחי רעד זַא ,תופוקת עשירַאטסיה

 ,ןשטנעמ ןופ גנַאג רעקידהוואג ןוא רעקידתולדג רעסיוועג ַצ ןַארַאפ זיא סע

 טימ ,רימ טימ זַא ,תופוקת עשירָאטסיה עטמיטשַאב ןיא ףיוא טמוק סָאװ

 ןיא בושח זיא סָאװ ץלַא ןיא טלעוו ןיימ ןָא ךיז טבייה רוד םענעגייא ןיימ

 ַא ,טרעקרַאפ ,תורוד ערעדנַא ןיא ןַארַאפ זיא סע ןוא .ןשטנעמ ןופ ןבעל

 גרָאז ַא ףיוא טמוק סע .ןטכפענ ןטימ טנייה םעד ןדניברַאפ וצ טפַאשקנעב

 סע ;טייק ענעדלָאג יד ןרעוו ןסירעגרעביא טינ לָאז סע זַא ,םעד רַאפ

 טגָאמרַאפ ,ןיילַא רוד רעדעי ,ןיילַא שטנעמ רעדעי זַא ,ליפעג ַא ףיוא טמוק

 ױזַא יװ ,ןסיוו וצ רעיודסיוא ןוא טפַארק גונעג ,המכח:-סנבעל גונעג טינ

 טייק רעד ןיא גניר ַא יו ןליפרעד טינ ךיז לָאז רע ביוא ,ןבעל וצ רעטייוו

 .תורוד עשידיי ןופ

 ןוא ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ףיוא קוק רעד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןפיוא ןקוק רימ ױזַא יו ,םעד ןופ קיגנעהּפָא ןבעל-עדניימעג רעזדנוא

548 



 רענַאקירעמַא יד -- ,לַאפ רעזדנוא ןיא -- עדניימעג רעזדנוא ןופ ןגרָאמ

 ,עדניימעג עשידיי

 ןופ ,עיּפַארטנַאליפ ןופ טיבעג ןפיוא ןעוט רימ סָאװ ,טעברַא יד זיא

 ,םעלק ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןשטנעמ םעד ,עקיטפרעדַאב-טיונ יד ןפלעה

 זיא ? טנעמיטנעס ןלעודיווידניא םענעגייא רעזדנוא ןופ קורדסיוא ןַא רָאנ

 תודוסי יד ףיוא לארשי ןיא ןבעל שידיי ַא ןופ יובפיוא ןרַאּפ טעברַא יד

 רימ סָאװ ,םעד ןופ טַאטלוזער רעד רָאנ טעטינערעווּוס רעשיטילַאּפ ןופ

 רעווש ערעזדנוא רַאפ םימחר טימ לופ ןענייז רימ סָאװ ,דיילטימ ןגָארט

 רעזדנוא ןיא ןעוט רימ סָאװ ,טעברַא יד זיא ? רעדירב-סנביולג עטווּורּפעג

 יז טעװ ןגרָאמ ,טנייה סָאװ ,טעברַא עקילייוורעד ַא סעּפע רָאנ ,עדניימעג

 -עלרעייפ ןימ ַא וצ ןכיילגרַאפ זדנוא ןעמ ןעק לָאפ ַאזַא ןיא ? ןקידנע ךיז

 רעזדנוא ןוא ,טסניד םוצ טלעטשעג ןיילַא ךיז טָאה סָאװ ,עדנַאמָאק-רעש

 עכעלשטנעמ ןעװעטַאר רימ ןוא רימ ןשעל ,טנערב סע ןעוו זַא ,זיא טָאבעג

 סָאװ ,ןטקילפנַאק יד ןופ ,גירק ןופ ןרעייפ יד זַא ,טינ ןזָאל רימ ןוא סנבעל

 ןלָאז ,ןעגנונַאּפש-ןסַאר ,טײקמערָא בילוצ עדניימעג רעד ןיא ףיוא ןעמוק

 רעבָא זיא סע .זיוה רעזדנוא ןכַאמ בורח ןוא ןרעטשעצ ןוא ןסײרנײרַא ךיז

 : תוירחַא רעזדנוא ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעדנַא ןַא ךעלגעמ

 ןופ טשרעהַאב קידנעייז ,ןטכילפ עכעלרעגריב ערעזדנוא קידנעוט

 -עגמוא עלַאיצַאס רַאפ גרַאז עלופ יד קידנגָארט ,ןליפעג ערַאטינַאמוה

 וצ ןטיונ יד קידנכוז ,טפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא ןטייקטכער

 רעזדנוא ןופ טייקידנרעיױד ןופ ליפעג ַא ןופ סױרַא רימ ןעייג ,ןרעדניל

 רַאנ טינ טגַאמרַאפ שדניימעג ענעגייא רעזדנוא זַא ,ליפעג ַא ןופ ,טעברַא

 | .ןגרַאמ ַא ךיוא טָאה ןוא טנייה ַא ךיוא רָאנ ,ןטכענ ַא

 ףיוא טמוק סָאװ ,םעלבָארּפ רעדעי ףיוא קוק רעד שרעדנַא זיא סע

 -גרעיוד םעד ןופ טקנוּפדנַאטש םענופ סױרַא ןעייג רימ יצ ,ןבעל ןשידיי ןיא

 יד ןופ ןוא סעיצוטיטסניא עריא ןופ ,עדניימעג רעשידיי ַא ןופ םויק ןקיד

 זַא ,טקנוּפדנַאטש םענופ סױרַא ןעייג רימ רעדָא ,טגָארט יז סָאװ ,ןתוירחא

 ,ןטיונ עקידלַאב ןופ טַאטלוזער ַא יװ ,רעמ טינ זיא ,ןעוט רימ סָאװ ץלַא

 רימ ןלעװ ,ןרעו טרעפטנערַאפ זיא טינ יו ןלעװ ןטיונ יד רַאנ יװ זַא ןוא

 .ןרידיווקיל ייווצ רעדָא רוד ַא ןיא ןיײלַא ךיז

 ןשידיי רענַאקירעמַא ןיא זַא ,ןלעטשטסעפ טייקנדירפוצ טימ זומ ךיא

 סָאװ ,ןצנעדנעט ךיז ןזייוו רָאי 25 ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ,ןבעל
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 טרעשַאב שירָאטסיה זיא סע סָאװ ,םעד יבגל גנורעדנע ןַא ףיוא ןָא ןטייד

 רעדָא רוד ַא טימ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא עדניימעג רעשידיי רעד

 יד ךַאנ זַא ןעוועג ןעעדיא עקידנשרעה יד ןופ ענייא זיא רעירפ ייווצ

 םעד ןיא לַאיצָאס ןרירגעטניא ךיז ןלעװ סָאװ ,תורוד עשיטנַארגימיא עטשרע

 ןטיהוצפיוא טייקידנעװטיונ ןייק ןייז טינ רעמ טעװ ,עקירעמַא ןופ ןבעל

 וצ טנייה ןַארַאפ זיא סע בא ;טעטיטנעדיא עשידיי ערעדנוזַאב ןייק

 טיצַאקיפיטנעדיא ןופ םיזירק רעד ןפורנָא ןזומ רימ סָאװ ,םעלבָארּפ ַא גָאט

 רעשלַאפ רעד טָא ןעקנַאדרַאפ וצ סע רימ ןבָאה ,ןדיי םענרערָאמ םייב

 .עיזוליא

 -סיה עסיורג ןעזעג ןגיוא יד רַאפ טָאה טָאה סָאװ ,רוד ַא ןענייז רימ

 םעד ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןבעל רימ :ןעמזילקַאטַאק עשירָאט

 עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןוא ןלױּפ ןיא קלָאפ רעזדנוא ןופ לטירד ַא ןופ םוקמוא

 -ברעמ רעד ןיא יו ,ןעמענפיוא טזומעג רעדיוש טימ ןבָאה רימ ןוא ,ללכב
 ןיא זיא ,טנעניטנַאק ןשיעּפָאריײא ןצנַאג ןפיוא ,טפַאשלעזעג רעשיעּפַאריײא

 יד ,גנובעג-ץעזעג יד ,לַארָאמ יד ןרָאװעג ןכַארבעגנעמַאזוצ טייצ ןייא

 ןטסגנַא יד טבעלעגרעביא ןבָאה רימ ;שטנעמ יבגל שטנעמ ןופ תוירחא

 .םוקמוא ןלַאטָאט ןופ ,עקנילבערט ןופ ,ץיוושיוא ןופ סארומ יד ןוא

 ןבָאה סָאװ ,רעדנעל ןיא ןעמוקעגפיוא זיא גנונעדרַא עשיטילָאּפ עיינ ַא

 -ער ַא ןוא ,דנַאלשטייד ,עינַאּפש ,עילַאטיא -- רוטלוק רעייז טימ טמשעג

 עפַאר ףיוא ,טולב ףיוא טיובעג ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמוקעגפיוא זיא םישז

 ןיא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,םישזער ַא ,דרַאמ ףיוא ןוא
 -יװירַּפ רעדַא טכער רעדנַא רעדָא סָאד טינ ,ןקיליטרַאפ וצ זדנוא ןצנַאג

 עכעלשטנעמ עטסרַאטנעמעלע סָאד זדנוא ייב ןביורוצ רָאנ ,ןעמענוצ עיגעל

 .דרע סטָאג ןטערטַאב וצ טכער

 טייצ ַא ןיא ןבעל וצ תוכז רעד ןעוועג טרעשַאב זדנוא זיא קיטייצכיילג

 -רָאפ יד ןופ ,לאקזחי איבנ םענופ ןויזח רעד ןרָאװעג םיוקמ זיא סע ןעוו

 ַא ןופ ;ןרָאװעג קידעבעל קירוצ ןענייז סָאװ ,לָאט ןופ רענייב עטנקירט

 קירוצ טָאה ןוא םיתמה-תיחת ןשיטילַאּפ ַא ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,קלָאפ
 ןרָאװעג ןעמונעגנַא ןענייז סָאװ ,טעטילַאנַאיצַאנ ןופ םינמיס ענעי ןענּוװעג

 םינמיס יו טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןטימ םעד טניז ןופ םלועה-תומוא יד ייב

 יד ,עירָאטירעט עלַאנָאיצַאנ ,ענעגייא ןַא :ןענייז ייז ,טייקשיקלַאפ ןופ
 סָאװ ,ןטייקכעלגעמ יד ןוא ןבעל ןשיטילַאּפ םענעגייא ןַא ןופ טעטינערעוווס
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 -טפַאשטריװ םענעגייא ןַא ןעלקיװטנַא וצ םעד בילוצ טגָאמרַאפ קלָאפ סָאד
 .רעגייטש-רוטלוק ןוא ןכעל

 טצירקעגנייא ןביילב אמתסמ ןלעוװ סָאװ ,ןשינעעשעג עקידמייואמ יד

 ףיוא אמתסמ ןלעװ ,ןײזטסּוװַאב ןוויטקעלָאק ןשידיי ןיא תורוד-רוד ףיוא

 -סיה יד .עדניימעג ַא יװ ןַאט ןלעװ רימ סָאװ ץלַא ןברַאפַאב ןרָאי עגנַאל

 ןעיירפַאב ןוא ןרעטכינסיוא טזומעג ךיוא זדנוא ןבָאה ןשינעעשעג עשירָאט

 -ַאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ךָאנ ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,סעיזוליא יד ןופ

 ןופ טייצ יד זַא ,ןעוועג זיא עיזוליא עקידנשרעה יד .1789 רָאי ןופ עיצול

 רערעדנוזַאב ַא ןופ טייצ יד ,טײקטרעדנוזעגּפָא רעשידיי רעקידטשרמולכ

 ךיז טָאה ןבעל-עדניימעג ןשידיי ַא ןופ ןוא ץנעטסיזקע רעלַאנַאיצַאנ

 ןוא טלוב ױזַא זיא סָאװ ,ןידה-םוי רעשירָאטסיה רעד רעבָא .טקידנעעג

 טָאה ,גירקטלעוו ןטייוצ ןופ טייצ רעד ןיא זדנוא רַאפ ןרָאװעג רָאלק

 -ימיסַא ןופ סעיזוליא יד וצ ףוס ַא טכַאמעג ,ןפַאה רימ ןזומ ,קיטליגדנע

 -לעזעג רעשיעּפַָאריײא-ברעמ רעד ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,עיצַאל

 יב ייס ,דיחי ןשידיי םעד ייב ייס טײקנסַאלשטנַא יד זיא ךות ןיא .טפַאש

 ,ןבעל-רוטלוק םעניא ךךיז ןרירנעטניא :ַאזַא ןעוועג וויטקעלַאק םעד

 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןבעל ןשיטילַאּפ םעניא

 ןביירשרעטנוא ,ןעמוקמוא רעבָא !יאדווא ָאי ,ייז ןשיװצ ןבעל רימ סָאװ

 רעזדנוא ןופ םויק ןקידרעטייוו ַא ןופ ןגַאזּפָא ךיז ירמנל ,ןיד-רזג רעזדנוא

 .טינ ןפוא םושב -- קלַאפ רעזדנוא ןוא עדניימעג

 ב

 -לעזעג רעד ןוא םעטסיס עשיטילַאּפ יד סָאװ ,קילג רעזדנוא זיא סע

 ןדָאב ןקיטסניג ַא טפַאש ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טַאמילק רעכעלטפַאש

 םויק םעד ןפלעה ןעק סָאד סָאװ ,םזילַארולּפ ןלערוטלוק ןופ ןעעדיא יד רַאפ

 ,עדניימעג רעשידיי ַא ןופ םערָאפ עטלַא יד .ןבעל-עדניימעג ןשידיי ַא ןופ

 ,םעטסיס-רעייטש רערעדנוזַאב ַא ףיוא טכער טימ ,ענעסַאלשעג סיוכרוד ַא

 עּפָאריײא ןיא טשרעהעג טָאה יז יוװ ,עדניימעג ַא ןופ םערָאפ יד וליפַא רעדָא

 -עג ןשידיי ַא ןופ חסונ רעד .קידקפס זיא ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 ןייז זומ ,טנעניטנַאק רענַאקירעמַא םעד ףיוא ,זדנוא ייב ָאד ןבעל-עדניימ

 יד ןוא ליפעג סָאד רעבָא ,רעשיטסירַאטנולָאװ סיוכרוד ַא ,רערעדנַא ןַא
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 זיא סָאװ ,סעּפע טינ זיא ,ָאד ןעוט רימ סָאװ סָאד זַא ,טײקנסָאלשטנַא

 ַאד .עקיטיינ סיוכרוד ַא זיא -- ןסיונ עקילייוװרעד רָאנ ןקידירפַאב וצ ןסיוא

 "וו ,ףיוא ךיז רימ ןסיה ױזַא יו ,ןעמעלבַארּפ יד וצ רעבָא רימ ןעמוק

 ערעדנוזַאב ַא יו ןריטסיזקע רימ ןענעק ױזַא יו ,וויטקעלָאק רעשירָאטסיה ַא

 ןדיי רָאנ טינ ןָאט סע ןענעק יו ,טרעדנוהרַאי ןטס20 ןופ ןטימ ןיא עיצַאנ

 .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא םעד ןופ ןדיי רָאנ ,לארשי ןופ

 -עג ןבָאה רימ ןעו ,טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע

 ןבָאה רימ ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע .ןעגנוזייל עמערטפקע ןיא טביילג

 ףיוא ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,סעיגָאלַאעדיא יד .רעדָא-רעדַא טניימעג

 -רַאפ ַא יו ןעזעג ןבָאה ,הפוקת רעשירָאטסיה רענעי ןיא ,םי טייז רענעי

 רעזדנוא ןיא ןעגנודנעוו ייווצ םעלבַארּפ רעשידיי רעד ןופ גנורעפטנע

 גנולקיװטנַא רעלַאיצַאס רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןוא עטכישעג רענעגייא

 רעד ןעמוקעג זיא סע רעכלעוו טימ ,גנורעפטנערַאפ ןייא .עּפָארײא ןופ

 זיא ,ערעדנַא ןוא ױדרַאנ סקַאמ ,לצרעה ר"ד ןופ םזינויצ רעשיטילַאּפ

 יו ךיז ןרילבַאטע וצ ןעגנולעג זדנוא טעװ םיוק זַא ,החנה רעד ןופ סױרַא

 ,עירָאטירעט רעשירָאטסיה רעזדנוא ףיוא עיצַאנ ענערעווּוס-שיטילַאּפ ַא

 עטייזעצ יד טלעוו ןקע ריפ עלַא ןופ ןעמענפיונוצ ןענעק טלַאמעד רימ ןלעוו

 םעד ךרוד ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ רעטסעוװש ןוא רעדירב עטײרּפשעצ ןוא

 ,עיצַאנ רעזדנוא רַאפ םוִיק ןקידרעטייוו ַא ןרעכיזרַאפ

 ןעגנונעפָאה עלַא טגיילעג טָאה סָאװ ,גנוזייל עטייווצ ַא ןעוועג זיא סע

 ןיא ,הכולמ רעשיטַארקַאמעד רענרעדָאמ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא
 טינ טעװ סע ּוװ ,טפַאשלעזעג ַא ןרעו טלעטשעגנייא טעװ סע רעכלעוו

 רעד ןיא .ןרעדנַא ןַא ךרוד שטנעמ ןייא ןופ עיצַאטַאולּפסקע םוש ןייק ןייז

 ,ןטלװעַאב קיבײא םעד ,ןדיי םעד רַאפ ךיוא טעװ טפַאשלעזעג רעקיזַאד

 ,ןטייקיטכערעגמוא עטסערג יד ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןענייז םיא ןגעק סָאװ

 ןייז ןעלקיװטנַא וצ ןוא ןבעל וצ קַיור טייקכעלגעמ יד ןרעו טרעכיזרַאפ

 .רוטלוק עלַאנַאיצַאנ

 --- ןעעדיא יד ןבָאה ןלַאפ עדייב ןיא זַא ,ױזַא זיא ןעשעג זיא סע סָאװ

 -עגסױרַא ךיז -- טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןעעדיא עטסרַאבטכורפ יד וליפא

 יז טכַארטַאב ןעמ ןעוו ,ןויטקערַאק עסיורג ןיא ךיז ןקיטיינ ייז זַא ,ןזיוו

 .הפוקת רעשירָאטסיה רענעגייא רעזדנוא ןופ ןשינעעשעג יד ןופ טכיל ןיא
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 ייווצ רעביא ןופ בושי ַא לארשי ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סע ,תמא זיא סע

 רימ רעבָא ,ןָאילימ יירד ןרעװ טייצ רעד טימ ךעלגעמ ןַאק סָאװ ,ןָאילימ

 "ץוח ןיא ךיוא םיבושי עשידיי עקינָאילימ ןביילב ןזומ ןלעװ סע זַא ,ןסייוו

 .רעדנעל עכלעזַא ןיא ןדיי ןָאילימ ןעצ רעביא ןבעל ןזומ ןלעװ סע .ץראל

 ,עקירּפַא-םורד ,דנַאלגנע ,עניטנעגרַא ,עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד יו

 ןוומ ןלעװ םיבושי עקיזָאד יד .ךיירקנַארפ ןוא עקיסקעמ .עילַארטסױא

 קלָאפ רעזדנוא רַאפ זַא ,ליוו עמ ביוא ,טעטיטנעדיא עשידיי רעייז ןטיהפיוא

 ץלַא ןעמוק רימ ,רעמ ךָאנ .ךשמה רעשירָאטסיה ַא טרעכיזרַאפ ןייז לָאז

 רעד ,הנידמ רעשידיי רעד ןופ םויק רעד זַא ,ןײזטסּוװַאב םעד וצ רעמ

 ינעהּפַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ,לארשי ןיא רעדירב ערעזדנוא ןופ לרוג

 יד ןיא םיבושי עשידיי יד ןבעג ריא ןלעװ סע סָאװ ,ףליה רעד ןופ קיג

 ךיוא רָאנ ,עשימַאנָאקע ןַא רַאנ טינ ןייז ןזומ טעוו ףליה יד ןוא ,תוצופת

 עשינכעט ןוא עלַאוטקעלעטניא ךיוא ,ףליה עשילַארַאמ ןוא עשיטילַאּפ ַא

 .תוצופת יד ןופ ןעמוק ןזומ טעװ ףליה

 ןופ ןשינעעשעג ערענָאיצולַאװער יד ןבַאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןשינעטלעהרַאּפ עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצַאס יד ןטיבעג טרעדנוהרָאי ןטס0

 ןבָאה עקירפַא ןוא עיזַא ןופ רעקלעפ עטקירדרעטנוא .טלעוו רעד ןיא

 ,טעז טייקכעלקריוו יד .םזילַאינַאלַאק ןופ ךָאי םעד ךיז ןופ ןפרַאװעגּפָארַא

 -עגסיורַאפ יז ןענייז סָאװ ,סעיּפָאטוא יד יו ,סיוא טינ לָאמ ןייק ,רעבָא

 ןעעדיא עסיוועג זַא ,ױזַא ךיוא עטכישעג רעד ןיא טפערט סע .ןעגנַאג

 "רַאפ רַאנ ,גנולקיװטנַא עשירָאטסיה עקידרעטייוו רעייז טינ ןכיירגרעד

 .דוּפיה ןלַאסקָאדַארַאּפ רעייז ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו ייז -- טרעק

 ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןעשעג ,לשמל ,זיא סָאד

 טלעטשעג זיא ןדיי ןַאילימ יירד ןופ םויק רעלערוטלוק רעצנַאג רעד ּוװ

 טָאה סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ? ןעשעג סָאד זיא ּוװ ןוא .הנכס סיורג ןיא ןרָאװעג

 ןופ גנולקיװטנַא רעלערוטלוק רעד רַאפ טייהיירפ עטסלופ יד טרעלקרעד

 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עלַא

 ג

 םייב ןבעל ןשידיי ןיא ךיז טפַאש סע זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ךות ןיא

 רעשירָאטסיה רעד וצ ךעלנע רעייז זיא סָאװ ,עיצַאוטיס ַא גָאט ןקיטנייה
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 סע ןעװ ,ינש תיב םענופ טייצ רעד ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,עיצַאוטיס
 רעשידיי רעטמירַאב רעד טבעלעג םירצמ לש עירדנַאסקעלַא ןיא טָאה
 .שיכירג ןיא קרעוו עשיפַאסָאליפ ענייז ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןָאליפ רעקנעד

 רעבָא ,הכולמ עשידיי עקידנעטשבלעז ַא טלָאמעד טריטסיזקע ךָאנ טָאה סע

 םיור ,עינַאליבַאב ,ןטּפיגע ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה םיבושי עשידיי עסיורג

 .עיזַא-רעדָאפ ןיא ללכב ןוא

 :עגַארפ יד ןַאליפ טלעטש קרעװו עשירָאטסיה ענייז ןופ םענייא ןיא

 ליפ ױזַא ןיא טײרּפשעצ ןענייז ,קלָאפ ַא יו ,ןדיי סָאװ ,סע טמוק יו,

 -טנע רע ןוא "? ןעמי יד ףיוא ןעלזדניא ליפ ױזַא ןעניֹוװַאב ןוא רעדנעל

 רעזדנוא ןוא קלָאפ סיורג ַא ןענייז רימ לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד , : טרעפ

 ףיוא ןקוק רימ רעבָא ,טײקטײרּפשעצ רעד ןיא ןבעל רימ .ןיילק זיא דנַאל

 ןענייז רימ ּווװ ,רעטרע יד ףיוא ; עילָאּפָארטעמ רעזדנוא ףיוא יו ,םילשורי

 ."םייה רענעגייא רעזדנוא ףיוא יוװ רימ ןקוק ,ןרָאװעג ןריובעג

 ערָאּפסַאיד רעד ןיא ןדיי ןקידנעקנעד ַא ןופ ווּורּפ רעטשרע רעד זיא סע

 ןופ עיצַאוטיס עלַאסקָאדַארַאּפ ענעי םלועה-תומוא יד רַאפ ןרעלקרעד וצ

 סָאװ ,טעטינערעווּוס עלַאירָאטירעט טייז ןייא ןופ טגָאמרַאפ סָאװ ,קלָאפ ַא

 -עדנַא רעד ןופ רעבָא ,םילשורי ה"ד ,"עילָאּפָארטעמ יד , יו טנכיײצַאב רע

 ,קלָאפ ןופ טייהרעמ יד זַא ,ןרעלקרעד וצ קיטיינ רַאפ רע טניפעג טייז רער

 ןענַאליפ ייב זיא סע .ןעלזדניא ןוא ןטנעניטנַאק רעביא טײרּפשעצ זיא

 ןעװעדָאה ןוא ןבעל ןדיי ּוו םיבושי יד ןיא זַא ,ליפעג סָאד ןַארַאפ ךיוא

 טינ ךיז ייז ןטכַארטַאב ,סעדניימעג ערעייז ןגָאמרַאפ ןוא תוחּפשמ ערעייז
 .םיבשות עתמא יוװ רָאנ ,עדמערפ ןייק יו

 וצ טרעדנוהרָאי ןטס20 ןטימ ןופ ןבעל ןשידיי ןיא םוא ךיז ןרעק רימ

 .ינורדנסכלא ןַאליפ ןופ טייצ רעד ןיא יוװ ,עיצַאוטיס רענעגייא רעד

 ןעיירפ שיטילַאּפ ַא ,עילַאּפַארטעמ ַא טנייה ךיוא רימ ןגָאמרַאפ טייז ןייא ןופ

 ,הפיח ,ביבא-לת ,םילשורי יו טעטש עשידיי טימ ,רעטנעצ ןקיטסייג ןוא

 ,קרַאי-װינ יװ טעטש עשידיי ערעדנַא ןקריוו טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 ןדנובעגסיוא ןדיי ךיז ןליפ ןטרַאד ךיוא ;ןרובלעמ ,זירַאּפ ,סערייא-סָאנעוב

 יד טימ ןדנובעגפיונוצ ךיוא ךיז ןליפ רעבָא ,"עילָאּפָארטעמ , רעד טימ

 ןגָארט ייז ּוװ ,רעטרע יד טימ ,ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז וו ,רעטרע
 רעדיוו ןוא .דנַאל ןופ ןייזליֹוו ןשיטילַאּפ ןוַא ןלַאיצָאס ןרַאפ תוירחא
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 עשירָאטסיה עטלָא יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ןדיי ןקיטנייה םעד סיוא טמוק

 -ַאס ןענייז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב רעטנוא ןבעל עשידיי סָאד ןעיוב וצ טכילפ

 .קיטסנינמוא ןה ןוא קיטסנינ ןה שילַארָאמ ןוא לעוטקעלעטניא ,לַאיצ

 -ַארקַאמעד רענַאקירעמַא רעד וצ טּפַאשיירטעג רעצנַאג רעזדנוא ןיא

 זַא ,טייקנדירפוצ רעזדנוא ןיא ,סעיצוטיטסניא עשיטילַאּפ עריא וצ ןוא עיט

 -ַאּפ עשיטַארקַאמעד ןוא עכעלטייהיירפ טימ טּפַאשלעזעג ַא ןיא ןבעל רימ

 םענופ ןבעל סָאד זַא ,גָאז טינ ךָאד רימ ןענעק ,סעיצידַארט עשיטיל

 סָאד זַא ,ןעגנונַאּפש ןָא סיוכרוד ,רעגנירג סיוכרוד ַא זיא דיחי ןשידיי

 ,טרעקרַאפ ;טינ ןטייקירעװש םוש ןייק טגָאמרַאפ ןדיי ןופ ןבעל עשיכיספ

 וצ רעווש זיא סע ;דיי ַא ןייז וצ רעווש זיא טנייה ךיוא : ןגָאז ןזומ רימ

 טבעל ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא דיי רענרעדָאמ רעד לייוו ,דיי ַא ןייז

 ,רוטלוק-טייהרעמ רענײמעגלַא רעד ןיא :ןרוטלוק ייווצ ןיא קיטייצכיילג

 זיא סָאװ ,סעיצידַארט עשינַאטירוּפ טגָאמרַאפ סָאװ ,שיסקַאסַאלגנַא זיא סָאװ

 יד ןופ ענייא טלײטעגּפַא ןענייז טַאטש ןוא הנומא ןעוו וליפא ,ךעלטסירק

 ןטפָאהַאב ,ןבעל רע זומ ,רע טבעל טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא .ערעדנַא

 ,רעבָא ,ךיז טימ טלעטש סָאװ ,רעגייטש-רוטלוק ןשידיי םענעגייא ןייז טימ

 .טייהרעדנימ ַא ןופ רעגייטש-רוטלוק םעד רעדָא "רוטלוק-לזדניא , ןַא רָאפ

 -לוק ,עשירָאטסיה ערעדנוזַאב ענעגייא עריא טגָאמרַאפ רוטלוק עשידיי יד

 םענרעדָאמ םעד ןופ המשנ יד .ןטײקיטרַאנגייא עזעיגילער ןוא עלערוט

 םעד טגָארט דיי רעד .טלייטעצ זיא יז ,טקידנּוװרַאפ לָאמ טפָא זיא ןדיי

 עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוקריוו עכעלצעזנגעק יד בילוצ טײקטלּפַאט ןופ לוע

 וצ .טייקינייא ןוא טײקצנַאג ךיז ןיא ןפַאשַאב זומ שטנעמ ַא .טבעל רע

 ,ןעגנורעדנע עקידנעלדניווש עסיורג יד ןופ גנוקריוו יד וצ ךָאנ טמוק םעד

 ּווװ ,ערעזדנוא יו טּפַאשלעזעג רעשיגַאלַאנכעט ַא ןיא רַאפ ןעמוק סַאװ

 -ער ַא יו ;גנורעדנערַאפ ,טייבמוא זיא ןּפיצנירּפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 ןייא ;עיצַאנעילַא יד ,גנורמערפרַאפ ןופ סעצַארּפ רעד ףיוא טמוק טַאטלוז

 טרעו שטנעמ רעד .תורוד עקידרעִירפ יד ןופ טדמערפרַאפ טרעװ רוד

 ,טייקרעכיז יד טינ רעמ טליפ דיי רעד .עדניימעג רעד ןופ טדמערפעגּפַא

 םיא ןגעלפ סעיצידַארט עשיקלָאּפ יד ןעוו ,רעִירפ טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ

 ןשיכיסּפ םענעי ןופ ,המכח-סנבעל רעד ןופ רעמ טינ טסינעג רע ;ןקרַאטש

 ןוא ןשיקלָאפ ןייז ןיא ןגעלעג ןענייז ןוא ןגיל סָאװ ,תוחוכ רַאּוװרעזער

 ,ןײזטסּוװַאב ןויטקעלַאק
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 ןעלקיװטנַא ןעק רע סָאװ ,תוחוכ ענייז עלַא ייב ,שטנעמידיחי רעד

 -ַארַאמ ןוא שיכיסּפ ךָאד ךיז טליפ ,עיצַאזיליוויצ רענעטירשעגרָאפ ַא ןיא

 רעד ןופ קרַאטש ױזַא טינ טדייל עדניימעג םוש ןייק .טרעצעגסיוא שיל

 םעד ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ ַא ללכב זיא סָאװ ,עיצַאנעילַא ןופ םעלבָארּפ

 יד ןדייל סע יװ ,ןבעל-רעגייטש םענרעדַאמ םעד ןוא ןשטנעמ םענרעדָאמ

 ,ןעגנוניישרעד יד .עדניימעג רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא תורוד עיינ

 -עטניא םעניילק ַא ,תונותח עטשימעג ,לשמל יװ ,ךיז רַאפ ןעעז רימ סָאװ

 ןופ ןטרעו עזעיגילער ןוא עלערוטלוק יד ןיא ןוא עדניימעג רעד ןיא סער

 ,טנַאקַאב ןעמעלַא ןענייז ,קלָאפ רעזדנוא

 טניפעג טנגוי עשיטסילַאעדיא רעזדנוא סָאװ ,ךיוא קידקיטייװ זיא סע

 ןיא טשרע ןשטנעמ ןפלעה ןייג ןיא ןליפעג עריא רַאפ גנודָאלסױא ןַא

 טפָא ,עקירעמַא-ןײטַאל ןופ רעדנעל ענענַאטשענּפָא יד ןיא רעדָא עקירפַא

 ןופ רעטיצ רעד ירמגל ייז טלעפ סע תעב ,קעה םענעפרָאװרַאפ ַא ןיא לָאמ

 .עדניימעג רענעגייא רעייז ןופ ןטיונ יד רַאפ טײקטנעַאנ

 -וצ ןקיטסייג ןייא ןופ ןטַאטלוװער יד ןענייז ןעגנוניישרעד עלַא יד

 רעשידיי רעד ןיא דיחי ןופ עיצַאנעילַא יד ןפורנַא ןענעק רימ סָאװ ,דנַאטש

 .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןטימ ןופ עדניימעג

 ד

 ןרעלקרַאפ רימ ןוא ןעמעלבָארּפ ערעזדנוא ןיא ךיז ןפיטרַאפ רימ ןעוו

 סָאװ ,זיוה ןשידיי רעזדנוא ןופ טנעוו יד ןכַאמ ץנַאג קירוצ ױזַא יו ,ךיז

 םעד ןגעוו ןטכַארט רימ ןזומ ,טבעלעגרעביא סמערוטש ליפ ױזַא ןיוש טָאה

 רָאי טנזיט ןופ הפוקת יד טמערופעגסיוא טָאה סע סָאװ ,רעגייטש-רוטלוק

 הפוקת עשיזנכשא יד יו טנַאקַאב זיא סָאװ ,עּפָאריײיא-חרזמ ןיא ןבעל שידיי

 ןופ רעטסומ רעד זדנוא רַאפ ףיוא טנייש סע .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא

 ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענעי ןופ טייקשידיי רעשיזנכשא רָאי טנזיוט

 רעד ןיא רעטעּפש ןבָאה ןוא ןייר ךייט ןופ ןגערב יד ייב עטכישעג רעייז

 ןופ טייצ רעד ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא ןגוצציירק יד ןופ טייצ

 ןופ ןגערב יד וצ טרעדנַאװעגרעביא טרעדנוהרַאי ןט15 ןיא טוט ןצרַאװש

 ,שזדָאל ,עשרַאװו טעטש יד ןרעקלעפַאב ןפלָאהעג רעטעּפש ןוא ,לסייוו רעד

 ןיא סעדניימעג עשידיי יד ןפַאשַאב ךיוא ןבָאה ןוא ,ענליוו ,קָאטסילַאיב
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 רעשיזנכשַא ןופ ןמיס-טּפיוה רעד .גָארּפ ןוא עיצענעוו ,ַאודַאּפ ,םַאדרעטסמַא
 ןַא ןעלקיװטנַא וצ גנַארד רעד ,ךשמה רעשירַאטסיה ןעוועג זיא טייקשידיי

 ןוא ןט19 ןיא .ןבעל ןלַָאיצַאס ןוא ןזעיגילער ,ןלערוטלוק ןקיטרַאנגייא

 -ייטש-ןבעל רעשידיי רעטלצרַאװעגנייא רעד ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןטס0

 יד ןוא עלַאיצַאס יד טימ ןדנוברַאפ ןפוא ןטסקיטכורפ עמַאס ןפיוא רעג

 ,טייצ רעיינ רעד ןופ ןעגנובערטש עלערוטלוק

 זיא בושי ןשיזנכשַא ןופ ןעגנוכיירגרעד עטסקיטכיו יד ןופ ענייא

 רע סָאװ םעד טימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 רע סָאװ ,עיצידַארט רעזעיגילער רעטלַא ןַא ןופ רעגערט רעד ןעוועג זיא

 ,הרות רעשידיי ןופ תודוסי יד טיהעגפיוא טפַאשיירטעג סיורג טימ טָאה

 ,הכלה רעשידיי ןופ ןלייז יד ןבעל ןשידיי ןיא טקיטסעפרַאפ טָאה רע סָאװ

 ןשידיי ןקיטרַאנגיײא ןופ גנוגעװַאב יד ןפַאשַאב רעטעּפש טָאה רע סָאװ

 רעסיורג רעד ;תודיסח ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע יװ ,םזיטעיּפ

 רעלופ רעד רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב זיא זנכשַא ןופ וטפיוא

 -ידיי ַא ןופ רעדנּוװ םעד ןוא טייקנייש יד ןפַאשַאב טייקכעלקריוו רעשידיי

 ןוא קורדסיוא רעד ןעוועג רָאי טנזיוט זיא שידיי .שידיי -- ךַארּפש רעש

 .ןבעל ןשידיי ַא ןופ טייקכעלקריוו יד

 -לטימ ןיא ךָאנ ,טלקיװטנַא ךיז טָאה ןרָאא רעטרעדנוה ןופ ךשמב

 טסנוק יד רָאנ יו ןוא ,רוטַארעטיל עשידיי עכעלטפירשטנַאה ַא ,רעטלע

 דלַאב גנודניפרעד עקיזָאד יד זיא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא יירעקורדכוב ןופ

 -רעביא יד ןקורד ןעמונעג טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד ןרַאװעג טצונעגסיוא

 יד ןגָארטעגרעבירַא טָאה ןעמ סָאװ ,שידי ףיוא ך"נת ןופ ןעגנוצעז

 -עג רעשיעּפַאריײא רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,"רעכיבטלעוו ,

 סָאד יו ,קרעוו עכלעזַא ןרעהעג ןימ םעד וצ .סנַאסענער ןכָאנ טפַאשלעז

 -לאומש , ןטימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,"ַאנעיװ ןוא זירַאּפ , יו ,"ךוב-אבב,

 םעד ןבעגעג ,םירפס-רסומ עשידיי טימ ןוא "ןופיסוי, ןטימ ןוא "ךוב

 .רוטַארעטיל רעשידיײ-טלַא רעד ןופ בייהנָא םעד ,רעטקַארַאכ ןרעדנוזַאב

 ןעמענ טינ ןעק ,ןבעל שידיי ַא ןעיוב ליוו סָאװ ,עדניימעג רענַאקירעמַא יד

 ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנומיטש-גנַאגרעטנוא יד רַאנ רעטסומ ַא רַאפ

 עכלעזַא ןיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא הלכשה רעד תעב עּפָארייא-ברעמ ןיא

 -עצ טרָאד זיא ןבעל עשידיי סָאד .ןיוו ,טרופקנַארפ ,ןילרעב יו סרעטנעצ
 םענופ סעיצידַארט יד ןעמענרעביא רעכיג זומ סע .ןרָאװעג טלקערב
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 ,עטיל ןוא דנַאלסור ,ןלױּפ ןקילָאמַא ןופ ןבעל ןשידיי ןטעוועדנופעגנייא

 ;קלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןינב בורו ןינמ בור רעד טבעלעג טָאה סע ּוװ

 ןעוועג טינ ןפוא םושב זיא גירקטלעוו ןטייווצ םעד ברע ןבעל עשידיי סָאד

 סע ,קידלטעטשניילק טינ ןוא שיטָאטשסיױרג ןעוועג זיא סע ,שידָאמטלַא

 םעד ןופ טלעו רעד ןופ ןעגנובערטש ענרעדָאמ עלַא ןעמונעגפיוא טָאה

 טָאה סע ;ןעעדיא עקידנעײרפַאב עלַאיצַאס עלַא ,טרעדנוהרַאי ןטס0

 טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא .ןתוירחא עלַאנָאיצַאנ עלַא ןגָארטעג

 וליפַא ןבעל ןשידיי םעד וצ טפַאשביל ןגָארטעג ךיוא דיחי רעשידיי רעד

 .תונויסנ טימ לופ ןוא רעווש ןעוועג זיא ןבעל עקיזָאד סָאד ןעוו

 סעדניימעג יד ןוא רעגייטש-רוטלוק רעד לפיוו ףיוא ,ןייטשווורּפ רעד

 רעד ןעוועג זיא ,טפַארק-רעיודסיוא ןוא תושממ טגָאמרַאפ ןבָאה זנכשַא ןופ

 טייצ רעד ןיא טריגַאער טָאה םוטנדיי עשַיעּפָאריײא-חרזמ סָאד ױזַא יו ןפוא

 געט יד ןיא ןוא ָאטעג ןופ געט יד ןיא ,עפַארטסַאטַאק רעטסערג רעד ןופ

 ,םוקמוא ןופ

 ןיא ,ץיוושיוא ןיא טוט םוצ קידנעייג ,דיי רעשילוּפ רעד סָאװ ,סָאד

 עכעלשטנעמ ןייז ןטיהפיוא טנעקעג טָאה ,קענַאדײמ ןוא עקנילבערט

 ףיוא ןריזינַאגרָא טנעקעג ןבָאה ָאטעג ןיא ןדיי יד סָאװ ,סָאד ;עדרעװ

 ןיא םיא רַאפ ןטלַאהפיוא ,דניק ןשידיי ןרַאפ ףליה ןפוא ןוויטקעלַאק ַא

 וליפַא ןבָאה ןדיי סָאװ ,סָאד ;ןבולקטנגוי ,ןלוש עשידרערעטנוא ָאטעג

 ןטיהפיוא ןוא ָאטעג ןופ חטש ןפיוא טייקיטעט-רוטלוק ַא ןריפנָא טנעקעג

 ךרוד לייוו ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד -- ןשטנעמ ןופ םיהלא םלצ םעד

 ענעי ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא זנכשַא ןופ רעגייטש-רוטלוק ןוא עיצידַארט רעד

 ,ןטכענ םעד ןוא טנייה ןשיווצ ,ויטקעלַאק ןוא דיחי ןשיװצ גנודניברַאפ

 ַא ןופ טייקנדנובעג יד ןוא טייקטסעפ יד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סַאװ

 -סקלָאפ ַא ןופ שידיי זיא ןברוח ןוא ָאטעג ןופ געט יד ןיא .ןבעלסקלָאפ

 ,םישודק ןופ ךַארּפש רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ךַארּפש

 זיא סָאװ רַאפ :עגַארפ יד רעדיו ןלעטש ןוא ףוס םוצ ןעמוק רימ

 רענַאקירעמַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןוא יוב םעד רַאפ קיטיינ שידיי

 : ןרעפטנע ןזומ רימ ןוא ? םוטנדיי

 -עג רעד ,רעטסצנַאג רעד ,רעטסלופ רעד זיא שידיי לייוו ,רַאפרעד

 יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע לייוו ,קלָאפ רעזדנוא וצ געוו רעטסיירט

 לייוו ;ןבעל ןשידיי םעד ןיא תוחוכ עשירעפעש יד ןופ גנולקיװטנַא עטסלופ
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 ןבָאה סָאװ ,תורוד עשידיי ןופ טפַאשביל עקיצרַאה זדנוא וצ טגנערב סע

 ןופ ןדיי טימ זדנוא טדניברַאפ שידיי לייו ;טבערטשעג ןוא טקנעבעג

 -רעד רעשירָאטסיה רעד ןופ ןירעגערט יד זיא שידיי לייוו ,םיבושי ערעדנַא

 .ןבעל ןשידיי רָאי טנזיוט ןופ גנורַאפ

 טינ ךָאנ טָאה גָאט ןקיטנייה םייב עדניימעג עשידיי רענַאקירעמַא יד

 -ירעמַא ןיא זיא ,טייז ןייא ןופ .רעטקַארַאכ ריא טמערופעגסיוא ןצנַאג ןיא

 יד .טרעוו ןוויטיזַאּפ ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,ךס ַא ןַארַאפ ןבעל ןשידיי רענַאק

 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא םוקינוא ןַא זיא עדניימעג עשידיי רענַאקירעמַא

 ױזַא ,יירפ ױזַא טליפעג טינ ךיז ןדיי ןבָאה לָאמ ןייק סָאװ ,םעד טימ

 ,דנַאל ןופ לרוג ןשירָאטסיה ןטימ ןדנוברַאפ גנע ױזַא ןוא טקיטכערַאבכיײלג

 רע .עיטַארקַאמעד רענַאקירעמַא רעד ןופ תוכרב יד ןופ טסינעג דיי רעד

 ,דנַאל ןופ ןבעל ןשיטילַאּפ ןיא רעגריב רעטקיטכערַאבלופ ןוא רעכיילג ַא זיא

 רעדנוזַאב רָאג ַא ןיא ךיוא ךיז טניפעג דיי רענַאקירעמַא רעד רעבָא

 ןייז ןטיהוצפיוא טייקידנעװטױנ רעד וצ טמוק סע ןעוו ,עגַאל רערעווש

 -ןוה ןופ ךשמב קלָאפ ַא יװ טנָאקעג ןבָאה ןדיי .טעטיטנעדיא עשירָאטסיה

 -ַאב ןיא רעגייטש-ןבעל רעייז ןוא רוטלוק רעייז ןטיהפיוא ןרָאי רעטרעד

 .גנוקירדַאב רעשימָאנַאקע ןוא טיײקיזַאלטכער רעשיטילַאּפ ןופ ןעגנוגניד

 סעדניימעג עשידיי יד ךיז ןפרַאד ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ןטימ ןיא ,טציא

 ןיא םויק רעייז ןוא טעטיטנעדיא רעייז ןטיהוצפיוא ױזַא יו ןענרעלסיוא

 .טייהיירפ רעשיטילַאּפ ןוא עיטַארקַאמעד ןופ ןעגנוגנידַאב
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 קילברעביא ןַא

 גנויצרעד רעשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד רעביא

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-לוש ןטפלעווצ ןפיוא ןטלַאהעג טַארעּפער)

 (1941 לירּפַא ןיא ןלושיגניר-רעטעברַא

1 

4 

 ןעניפעג וצ רימ ןכוז ,רַאפנעמַאזוצ ַא ייב ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק רימ ןעוו

 ןליוו רימ .ןטייקירעװש ןוא ןעמעלבַארּפ ענעגייא ערעזדנוא וצ האופר ַא

 ,ןבייהרעד לוש רעזדנוא ןליו רימ ,ןרעטיירבסיוא גנוגעווַאב רעזדנוא

 ןייטשרַאפ רעבָא רימ ןליוו ,טעברַא רעשיטקַארּפ ןופ ךרד רעד זיא ױזַא

 רעזדנוא (א :ןכַאז ייוצ ןעקנעדעג רימ ןזומ ,ןעמעלבָארּפ ערעזדנוא

 סָאװ ,גנוגעװַאב רעסיורג ַא ןופ טנעמגעס ןייא זיולב זיא גנוגעווַאב-לוש

 ןעמעלבָארּפ ערעזדנוא ;טלעװ רערָאג רעד רעביא ןבױהעגנַא ךיז טָאה

 ןעמעלבָארּפ יד (ב .ללכב לוש רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןכב ןענייז

 -נוא טיג סָאד .ןבעל ןשידיי םעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןענייז לוש רעד ןופ

 .ויטקעּפסרעּפ טעברַא רעזד

 זדנוא ייב זיא ןזעוו-סגנודליב רעד ךיוא ןוא ,קלָאפ טלָא ןַא ןענייז רימ

 עשידיי עלַא טעמכ ןבָאה קירוצ רָאי טנזיוט ייווצ טימ ןיוש .טלַא רעייז

 ןיא .גנודליב ערַאטנעמעלע ןַא שטָאכ ןעמוקַאב לארשייץרא ןיא רעדניק

 : םעד ןגעוו ןלעטש עטנַאסערעטניא רימ ןעניפעג דומלת

 -עגנָא טרעוו ױזַא ,רערעל ןייק טינ ךיז טניפעג סע ּוװ טָאטש ַא ןיא ,

 .(ב"ע ,ז"י ,ןירדהנס) "ןעניווו טינ םכח:דימלת ןייק רָאט ,טגָאז

 ןפָארטעג ןוא טרָא ןַא ןיא ןעמוקעג זיא ,טלייצרעד טרעוו ,ןנחוי יבר

 :םיא רע טרעפטנע "7? סָאװ רַאפ, .םיא רע טגערפ .ןעלמערד רערעל ַא

 ."!ןָאט טינ סָאד טסרָאט וד, :ןנחוי יבר טגָאז ."טנייה טסָאפ ךיא ,
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 וד סָאװ ,תוחוכ יד ןעגנערבסיוא טינ טסרָאט וד : טרעלקרעד י"שר ןוא

 .('ג ,ז"פ ,יאמד ,ימלשורי) רעדניק טימ ןענרעל ףיוא טספרַאד

 ,ןרעוו בורח יז געמ ,ָאטינ רעדניק-לוש ןייק ןענייז סע ּוװ טָאטש ַא,

 .(תבש) "םרח ןיא ןגײלנײרַא יז געמ עמ ןוא

 ,בר ןגעוו ןעגנערב ךיא ליוו דומלת ןופ עטַאטיצ עטצעל יד

 ןוא ןעוועג תינעת רזוג טָאה רע ּוװ טרָא ןַא ןיא ןעמוקעג זיא בר,

 .ןייז ללּפתמ טלעטשעג ךיז טָאה רענייא טשרע .ןעמוקעג טינ זיא ןגער ןייק

 דירומ , ,טניוו ַא ןזָאלב ןעמונעג טָאה "חור בישמ ,, טגָאזעג טָאה רע יוװ ןוא

 .ןגער ַא ןסיג ןעמונעג טָאה "םשגה

 :רענעי טגָאז ?ןַאט ןייד זיא סָאװ :טגערפעג בר םיא טָאה,

 עמערָא טימ ןרעל ךיא ןוא ,רעדניק עניילק ןופ רערעל ַא ןיב ךיא ,

 ךיא םענ ,ןלָאצַאב טינ ןעק סע רעװ ןוא ,עכייר טימ יו טוג ױזַא רעדניק

 ליוו דניק ַא ןעוו ןוא ,שיפ טימ עלעקשזַאס ַא בָאה ךיא .טינרַאג םיא ןופ

 זיב ,ןייא םיא דער ךיא ,שיפ יד טימ רעטנוא םיא ךיא ףיוק ,ןענרעל טינ

 .(א"ע ,ד"כ תינעת) ."ןענרעל ליוװ ןוא טמוק רע

 םוצ ןעגנורעדָאפ יד טריזירעטקַארַאכ ןרעו דומלת ןיא ןיוש ןוא

 ,טעטילַאװק רעשילַארָאמ רעכיוה ןופ שטנעמ ַא ןייז זומ רע (א .רערעל

 ךס ַא ןגָאמרַאפ ףרַאד רע (ד ,קידלודעג (ג ,ךעלדניירפ ןייז ףרַאד רע (ב

 .קיטכיצ ןטלַאה ךיז ףרַאד רע (ו ,רָאמוה ןגָאמרַאפ ףרַאד רע (ה ,ןסיוו

 עטכישעג רעקידרעטייוו רעד ןופ ףיול ןיא זַא ,ןקרעמַאב ךיילג ליוו ךיא

 ךיז ןבָאה רימ .ןטיבעג קרַאטש ןדיי ייב ןזעוו-סגנודליב רעד ךיז טַאה

 .טרעדנעעג רדסכ ךיז טָאה ךונח רעזדנוא ךיוא ןוא קלָאפ ַא יו ןטיבעג

 רעד ףיוא ןעוועג רעדנעל עלַא ןיא טינ רע זיא הפוקת ןייא ןיא וליפַא

 .ךייה רעבלעז

 םולוקירוק ריא ןיא טָאה ןדיי עשינַאּפש עצלָאטש יד ןופ לוש יד

 רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב יאדווא ןטלָאװ סָאװ ,םידומיל עכלעזַא טַאהעג

 .בושי ןשיזנכשַא זיא טינ ןכלעוו ןיא לוסּפ-ףירט

 ןופ טכיירגרעד -- לוש עשידיי יד -- יז טָאה הגרדמ עטסכעה ריא

 ןשידיי םעד ןופ "טייצ רענעדלַאג ,, רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןזיב ןט0

 .עינַאּפש ןיא ןבעל
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 .ןביירש ןוא ןענעייל ,ירבע לכ-םדוק ? םולוקירוק ריא ןעוועג זיא סָאװ

 טימ ןבעגּפָא ליפ וצ טינ ךיז לָאז רערעל רעד :גנונערָאװ ַא טמוק ייברעד

 .טפירשטנַאה ןופ ץנַאגעלע ןוא טײקויטַארַאקעד רעד טימ ,ןביירשנייש

 ףרַאד רָאי ןעצ וצ ,שמוח ןענרעל וצ ףייר דניק ַא זיא רָאי ףניפ וצ

 טרָא קיטכיו ַא .קודקד רע טנרעל קיטייצכיילג ,הנשמ יד ןרידוטש רע

 רעדניק יד טימ לָאז ,טגָאזעגנָא טרעו ,רערעל רעד ;עיזעַאּפ טמענרַאפ

 ,ערעדנַא ןיא ןייש זיא סָאװ ץלַא ןוא עיזעַאּפ עזעיגילער ,עיזעַאּפ ןענרעל

 ןעלקיװטנַא וצ לגוסמ ןענייז עלַא ייז ;עיזעָאּפ ןופ ןעמרָאפ עכעלטלעוו

 .ןליפעג ענייש ןוא תודימ עטוג רעדניק יד ייב

 :וצ ןעמוק קיטייצכיילג .רָאי 15 וצ ןענרעל ןָא ןעמ טבייה דומלת

 עשיטקַארּפ ,עירטעמָאעג ,קיטַאמעטַאמ ,קיגָאל ,סעידוטש עשיפַאזַאליפ

 -ןסיוו-רוטַאנ ,קינַאכעמ ,קיזומ ,עימָאנַארטסַא ,קיטּפָא ,עשיטערַָאעט ןוא

 .ןיצידעמ ,טפַאש

 -גנויצרעד עכייר ַאזַא זיולב זַא ,ןייטשרַאפ ליֹוו רימ ןענעק טנייה

 -רַאפ ַאזַא ןופ רעקנעד ןוא רעטכיד ןעגנערבסיורַא טנעקעג טָאה םַארגַארּפ

 .םבמר רעד ,לוריבג ןבא המלש ,יולה הדוהי יבר רעגייטש ַא יו םענ

 יד זיא ןוז ןייז רַאפ רעטָאפ ַא ןופ גרָאז יד ןגעוו שיטסירעטקַארַאכ

 ךרע ןַא ,ןוז ןייז וצ ןובית ןבא הדוהי טזָאלעגרעביא טָאה סע סָאװ ,האווצ

 .1180---1160 רָאי ןיא

 בָאה ךיא יו ןוא טעװַאכעג ךיד בָאה ךיא יוװ ,ןוז ןיימ ,טסייוו וד ,

 המכח ןופ ןגעוו יד ףיוא טריפעג ךיד בָאה ךיא יו ןוא ,ןגיוצעגפיוא ךיד

 : .תודימ עטוג ןוא

 טמערָארַאפ ךיז בָאה ךיא .טדיילקעג ןוא טזײּפשעג ךיד בָאה ךיא,

 ןכַאמ וצ ףָאלש ןיימ ןעוועג בירקמ בָאה ךיא ,ןצישַאב ןוא ןעיצרעד וצ ךיד

 רעטסכעה רעד וצ ךיד ןבייהרעד וצ ןוא םירבח ענייד ןופ רעגילק ךיד

 .לַארַאמ ןוא ןסיוו ןופ הגרדמ

 עכעלטנייוועג ןופ טגָאזעגּפַָא ךיז ךיא בָאה רָאי ףלעווצ ןופ ךשמב;

 ןופ ךָאנ טעברַא ךיא ןוא ,ןגעווטענייד ןופ ץלַא ןוא ור ןוא סנגינעגרַאפ

 טימ ןעקנַאשַאב ךיד טָאה רעפַאשַאב רעד זַא ,ןעזעג .םויה דע ןגעווטענייד

 ןגָארקעג ןוא טלעווקע ןרָאפעג ךיא ןיב ,ץרַאה קידנעטשרַאפ ַא ןוא המכח

 טקוקעג טינ בָאה ךיא .ןטפַאשנסיו עכעלטלעוו רַאפ רערעל ַא ריד רַאפ
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 ךימ ןענייז ןקילגמוא ךס ַא .סנגעוורעד הנכס רעד ףיוא רעדַא תואצוה ףיוא

 ."זדנוא טימ ןעוועג זיא רעפעשַאב רעד רָאנ ,העיסנ רעד ףיוא ןלַאפַאב

 ןוא ךעלגניי ןעיצרעד םייב טלעטשעג ךיז ןעמ טָאה ןליצ ַא רַאפ סָאװ

 ? ךעלדיימ ןופ גנויצרעד רעד ייב ןעוועג ןסיוא ןעמ זיא סַאװ

 .רפס ןטלַא ןַא ףיוא גנונעכייצרַאפ ַא זיא םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 ןוז ַא ןעו :רעדניק ענייז ןופ טרובעג סָאד טנכייצרַאפ רעטַאפ רעד

 : רע טביירש ,ןריובעג טרעוו

 םישעמ ןוא הּפוח ,הרות וצ ןעַיצרעד םיא לָאז ךיא ןבעג לָאז טָאג,

 ,"םיבוט

 טקירדעגסיױא שטנּוװ רעד ןיוש טרעוװו לדיימ ַא ןופ טרובעג םייב

 : שרעדנַא

 וצ ,ןעניּפש וצ ,ןעיינ םוצ ןעִיצרעד יז לָאז ךיא ןבעג לָאז טָאג,

 ."םיבוט םישעמ וצ ןוא הּפוח וצ ,ןקירטש

 יד ייס ,ןעמעלַא ןענרעל ןעמ ףרַאד סָאד ,סטוג ןָאט ,םיבוט םישעמ

 יד :טלייטרַאפ סעיצקנופ יד ןיוש ןרעוװ רעטייוו ; ךעלדיימ יד ייס ,ךעלגניי

 רעד טרעהעג סָאד -- ןקירטש ןוא ןעניּפש ,ןעיינ ןבָאה ךיוא ףרַאד טלעוו

 ! יורפ

 עלופ ַאזַא ןעװעג ךעלגעמ זיא םוטעמוא טינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -רָאי ןט12 ןזיב ןט10 ןופ ןדיי עשינַאּפש יד ייב ןעעז רימ יװ ,גנודליב

 .טרעדנוה

 ךיז טָאה ,ןגָאלשרעד ןוא טקירדַאב ,בושי רענעפרַאװרַאפ ,רעניילק ַא

 -עטַאמ יד טינ ,טייהיירפ עלעוטקעלעטניא יד טינ ןעניגרַאפ טנעקעג טינ

 .רעדניק רַאפ לוש ַאזַא ןופ תואצוה עלעיר

 ,תוחּפשמ עשידיי 12 ןבעל סע ּוװ ,(1756) עינַאקנַארפ ,םייהנגיז ןיא

 תוריכש ןייז .דמלמ ַא ךיוא ןוא טחוש ַא ,רעּפַאלקלוש ַא ןזח רעד זיא

 ןופ לטירד ַא ןוא דומיל-רכש ןופ לטירד ַא ,להק ןופ לטירד ַא רע טגירק

 .םיטַאבעלַאב ענייש יד

 העש ַא -- רעדניק-שמוח טימ .רָאי 12 זיב ןענרעל ןעמ ףרַאד רעדניק

 -תיב-ףלא טימ ,העש עבלַאה ַא -- רודיס ןענרעל סָאװ ,רעדניק טימ ;גָאט ַא

 ,העש לטרעפ ַא -- רעדניק
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 ,ךס ַא טנרעלעג טָאה ןעמ יצ :ןקרעמַאב וצ קיטיינ זיא ןגעווטסעד ןופ

 ,רעגייטשסנבעל רעכייר ַא ןעוועג םורַא זיא ,קיניײװ טנרעלעג טָאה ןעמ יצ

 ,רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,דניק ןופ טימעג ןפיוא טקריוועג טָאה סָאװ

 ןוא קלָאפ םוצ עביל ןוא רעצ ןשירעדניק ןופ טנעמוקָאד רעקידנריר ַא

 עלעדיימ שידיי ַא ןופ גנונעכייצרַאפ יד זיא טלעוו רעד ףיוא לרוג ןייז

 טָאה דניק סָאד .יוסעד ןיא טקורדעג ,שטייט:שידיי טימ רודיס ַא ףיוא

 :טביירש יז .רודיס םעד ןצעז רעטָאפ םעד ןפלָאהעג

 תב עלעג ,טנַאה רעניימ טימ טצעזעג ךיא בָאה תויתוא עשטייט יד,

 רעדניק 6 ןשיווצ ,ןיינ סלַא רעמ טינ ןענייז רָאי עניימ ,דנַאלָאה סיוא השמ

 ,טקנעדעג ַאז ,טניפעג תועט ַא ריא ןעוו םורד ,ןיילַא הדיהי תב ַא ךיא ןיב

 ."דניק ַא טצעזעג רונ רע סָאד

 : טקרעמַאב טרעוו רעטייוו ןוא

 ןבָאה רימ ןוא ,ןעמוק טוט רָאי ערעדנַא סָאד ןוא ןיהַאד טייג רַאי ַא,

 ."ןעמונרַאפ טינ ךָאנ הלואג רענייק ןופ

 .ןריפסיוא עכעלטע ןכַאמ טציא ךיא לעװ ןטגָאזעג רעַירפ םעד ןופ

 ןופ לייט ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא גנויצרעד רעשידיי ןופ םעטסיס יד

 ןייז רַאפ ףמַאק ןיא טיובעגפיוא טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,םזינַאכעמ םענעי

 ?ןענַאטשַאב םזינַאכעמ רעד זיא סָאװ ןיא ןוא .םויק

 ןבָאה ,דנַאל ןגייא ןייק קידנבָאה טינ ,דמערפ רעד ןיא ןבירטרַאפ (א

 םענעגייא רעייז טַאהעג ,ןעמַאזוצ ןטלַאהעג דנַאל ןדעי ןיא ןדיי רעבַא ךיז

 -- ןיימ-םַא-טרופקנַארפ ןיא ,טַאטשנערוי יד -- גָארּפ ןטלַא ןיא ,לָאטרַאװק

 .סָאגנערוי יד

 ןַא טימ עדניימעג ַא ןפַאשַאב יז ןבָאה ,הכולמ ןייק קידנבַאה טינ (ב

 ןוא םינייד טימ ,תבש םענעגייא ןַא ןוא ךַאװ ענעגייא ןָא ,ןבעל ןגייא

 םענעגייא ןַא ןוא גנובעגצעזעג ענעגייא ןַא ,תובישי ןוא םירדח ,םיסנרּפ

 ,רעגייטש-סנבעל

 ,ןטרעוו עקיטסייג ענעי ןפַאשַאב ייז ןבָאה ,טײרּפשעצ ןוא טייזעצ (ג

 טינ ,ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ייז ןבָאה סָאװ ,טייקנדנובעגוצ ןופ םעדעפ ענעי

 .לַאנָאיצַאנ-קיטסייג רקיע רעד רָאנ ,לַאיצָאס ןוא ךעלטפעשעג רָאנ

 ותעשב ןכיילג ןייק טינ טָאה סָאװ ,טײקטנעַאנ ַא ןעמוקעגפיוא זיא'ס

 .הכולמ ַא טַאהעג ַאי טָאה סָאװ ,קלָאפ ןייק ייב
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 טרעכיזרַאפ טָאה סָאד .קלָאפ ןופ תוחוכ יד טקרַאטשעג טָאה סָאד ןוא

 .םויק ןייז

2 

 -רַאי ןט19 ןוא ןט18 ןיא רעבָא ךיז טָאה טלעוו עטעוועדנופעגנייא יד

 רָאי 150 טימ עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד .ןַאטעג לקָאש ַא טרעדנוה

 ךיוא ןוא עּפָאריײא ןופ עטכישעג רעד ןיא טקנוּפדנעװ ַא ןעוועג זיא קירוצ
 .ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 -עצ ,עטַאל עלעג יד רעטנורַא ,רעגריב עכיילג ןרָאװעג ןענייז ןדיי

 ןדיי ןלעװ .ןעמוקעגפיוא זיא סיזירק רעיינ ַא ןוא טנעװ-ָאטעג יד טרעטש

 ןעוו ,ןדיי ןביילב ןלעװ ייז ןלעװ ? טייהיירפ ןיא קלָאפ ַא יו ןבעל ןענעק

 ןבָאה ןדיי .ענדָאמ גולפ ןיא ךָאד זיא סע ? ןקירדַאב טינ ייז טעװ רענייק

 ,סעירטסודניא יד ןיא ןטערטניײרַא ,דרע ןגָאמרַאפ ,ןטפעשעג ןריפ טנעקעג

 ןרָאװעג ןענייז ןדיי .רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעד ןיא ,סעיסעּפַארּפ יד ןיא

 .טפַאשנסיוװ רעד ןיא ,דנַאל ןופ ןבעל ןשיטילַאּפ ןיא קיטעט

 ןופ ,הדירי ןופ בייהנָא רעד -- ילבפיוא רעצנַאג רעד זיא ךָאד ןוא

 .גנַאגרעטנוא

 ַא ;ןבעל ןשידיי ןופ קעװַא טייג סָאװ ,רוד ַא ףיוא טמוק סע םערָאװ

 םוצ טייקנדנובעגוצ ןוא טייהיירפ ןדניברַאפ וצ טינ טייטשרַאפ סָאװ ,רוד

 : טסּוװעג ןבָאה סעדייז ערעייז סָאװ ןוא טכער עכעלרעגריב ,קלָאפ ןשידיי

 "! געוו םענעגייא םעד ןזָאלרַאפ טינ -- ךַאװ רעד ףיוא ןביילב,

 !שטנטמ ןוא דיי ןשיווצ ףיוא טמוק סיר ַא

 ןגָארקעג ןבָאה ןדיי עשיזיוצנַארפ יד ןעוו :ןעקנעדעג רימָאל םערָאװ

 יו רָאנ ,ןדיי יו טינ ןגָארקעג סע ייז ןבָאה ,רעגריב ןופ טכער עכיילג

 .ןשטנעמ

 רעלַאנַאיצַאנ רעד רַאפ קידנדייר ,רענָאט ןָאמרעלק דניירפ-ןדיי רעד

 ,ץלַא טמוק ןשטנעמ סלַא ןדיי, :ןפורעגסיוא ךעלרעייפ טָאה ,גנולמַאזרַאפ

 ,."טינרָאג טמוק קלָאפ סלַא ןדיי

 סַיול עינָאריא רענעטלַאהַאברַאפ ַא טימ טדער רעטעּפש ןרָאי טימ
 רַאפ ייז טביול רע .ןדיי יד ןגעוו ױזַא ,גיניק רעשיזיוצנַארּפ רעד ,ּפיליפ
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 ,הנומא רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ."טריזיליוויצ ןרעוו וצ .טייקיעפ רעייז ,

 טגָאז ,ןדיי ךיז טָאה ,ןבעל טינ ןלָאז ייז דנַאל ןכלעוו ןיא ייז טדניברַאפ סָאװ

 -גנע דנַאלגנע ןיא ,ןזיוצנַארפ ךיירקנַארפ ןיא ןרעוו וצ ןבעגעגנייא ,רע

 רעקלעפ ןופ תולעמ יד רָאנ טינ ןעמונעגרעביא ןבָאה ייז .וו"זַאא ,רעדנעל

 .תונורסח ערעייז ךיוא לָאמ טפָא רָאנ ,ןבעל ייז עכלעוו ןשיווצ

 : טרימַאלקָארּפ ,ןבילקעגפיונוצ טָאה ןַאעלָאּפַאנ סָאװ ,ןירדהנס רעד ןוא

 רעזדנוא ףיוא לייוו ,טינ קלַאפ ןייק רעמ ןדיי ןענייז ןטייצ עקיטציא,

 .קלָאפ סיורג ַא ןופ לייט ַא ןרעװ וצ קילג סַאד ןלַאפעגסיוא זיא לרוג

 ענעדיישרַאפ ןופ ןדיי ןשיווצ .גנוזיילסיוא רעזדנוא רימ ןעעז םעד ןיא ןוא

 דמערפ ךיז טליפ דיי רעשיזיוצנַארפ ַא ,ָאטינ תודחא ןייק זיא רעדנעל

 רַאפ טולב רעייז ןסיגרַאפ ןדיי עשיזיוצנַארּפ .ןדיי עשילגנע ןשיווצ

 ..."ךיירקנַארפ

 -רָאי רעט19 ןוא רעט18 רעד סָאװ ,הרושב עיינ יד ןעוועג זיא סָאד

 וצ ידכ ,טָאה המוא עטסטלע יד :טלעװ רעד טכַארבעג ןבָאה טרעדנוה

 יו ,ןבעל ריא ןופ ןגָאזּפָא ךיז טלָאװעג ,טכער-ןשטנעמ וצ ךיז ןגָאלשרעד

 -ידנשרעה רעד טימ ןצלעמשרַאפ טלַאװעג ךיז דנַאל ןדעי ןיא ןוא ,קלַאפ ַא

 -גנע ,דנַאלשטייד ןיא ןשטייד ,ךיירקנַארפ ןיא ןזיוצנַארפ --- ,המוא רעק

 .לג"דא ,דנַאלגנע ןיא רעדנעל

 !ןעוװעג זיא סע סַאּפש רערעטיב ַא רַאפ סָאװ ,רימ ןעעז טציא טשרע

 רעד ,רעסיר לאירבג ךָאנ טָאה ,1820 רָאי ןיא ,קירוצ רָאי 110 טימ

 ןדיי זַא ,טהנעטעג ,דנַאלשטייד ןיא טכער עשידיי רַאפ רעפמעק רעכעלרע

 .ןשטייד ךות ןיא ןענייז ייז זַא ,טינ קלָאפ ןייק רַאג ךַאד ןענייז

 | : טגערפ רעסיר לאירבג

 ןעד ןבָאה ? דנַאלרעטָאפ רעזדנוא זיא עשז ּוװ ? קלָאפ ַא רימ ןענייז ,

 ןעמ זַא יצ ?דנַאלשטייד רעסיוא דנַאלרעטָאפ רעדנַא ןַא ןדיי עשישטייד

 רענעגייא רעזדנוא וצ ןרעק ךיז רימ ןענעק ,ןענַאד ןופ זדנוא טביירט

 ? ןעמעננַא זדנוא רַאפ ךיז לָאז סָאװ ,הכולמ

 ,סיוא גנַאל סָאד ןיוש ןענייז ייז רעבָא ,קלָאפ ַא ןעוועג ןענייז ןדיי,

 ןוא ןלַאפעגמוא ןענייז םילשורי ןופ סמערוט יד סָאװ ,ןַא טייצ רעד ןופ

 רעד רעביא ןרָאװעג טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא הדוהי ןופ קלָאפ סָאד

 ."עירעּפמיא רעשימיור
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 : רע טגָאז טכער עשידיי ןגעוו ןוא

 טולב רעזדנוא ןסָאגרַאפ ןבָאה רימ לייוו ,טכער סָאד טמוק זדנוא ,
 ."טייהיירפ סדנַאלשטייד רַאפ

 ? ןדיי עשישטייד ןליוו סָאװ ןוא

 ".! םיא טימ סנייא ןרעוו ,קלָאפ ןשישטייד ןטימ ןצלעמשפיונוצ ךיז ,

 ןוא רעטנצכַא ףוס רעד טכַארבעג טָאה סע סָאװ ,הרושב יד זיא סָאד

 .טרעדנוהרָאי רעטנצניינ בייהנַא רעד

 ןיק ללכב רשפא ןעק סע זַא ,ןטכודסיוא ךיז ןעק טייצ ַא רַאפ ןוא

 ןעגנילשרַאפ זומ טלעוו יד רעדָא זַא ,דיי ןוא טלעוו ןשיוװצ ןייז טינ הרשּפ

 .טלעוו רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז זומ דיי רעד רעדָא ,ןדיי םעד

 רעד ןעועג רָאג זיא טייהיירפ עצנַאג יד זַא ,סיוא ךיז טכַאד סע

 .הדירי רעכעלקערש ַא ןופ בײהנָא

 ןבלַאה ַא רעלעטשטפירש רעשידיי ַא טגָאלקַאב ךיז טָאה יװ םערָאװ

 : ךיירקנַארפ ןיא עיצַאּפיצנַאמע רעד ךָאנ טרעדנוהרָאי

 רעזדנוא ןעגנערבמוא ןלעו טייהיירפ רָאי קיצפופ זַא ,ךעלגעמ זיא,

 "? ןזייווַאב טנעקעג טינ ןבָאה תופידר רָאי טרעדנוה ןצכַא סָאװ ,קלָאפ

 ןוא ,עיצַאּפיצנַאמע רָאי טרעדנוה יו רעמ טינ קעװַא רעבָא ןעייג סע

 ןיוש זיא קירוצ ףיוא געוו ןייק .גנורעטכינסיוא עסיורג ַא רָאפ טמוק סע

 ץלַא ךָאנ ןענייז גנוקירדַאב ןוא טײקמערַא ,טײקיזַאלטכער .ךעלגעמ טינ

 ןוא .עּפָאריײא ןופ רעדנעל עטסרעמ יד ןיא טייקכעלקריוו עכעלרעדיוש יד

 !עיצַאלימיסַא ןופ םעט רערעטיב רעד ךעלרעּפנײשַאב ױזַא זיא ךָאד

 .זעטניס רעיינ ַא ,ףיוא טמוק השרּפ עיינ ַא

 -ָארייא-ברעמ סָאד טינ רעבָא זיא זעטניס םעיינ ןופ רעפַאשַאב רעד

 ךיא ןעוו ןוא .םוטנדיי עשיעּפַאריײא-הרזמ סָאד רקיע רעד רָאנ ,עשיעּפ

 רעסיורג רעד ףיוא ןזייװנָא רעטרעוו עצרוק עכעלטע ןיא טלַאװעג טלַאװ

 םוצ סע ךיא טלָאװ ,טכַארבעג ךיז טימ טָאה זעטניס רעד סָאװ ,גנורעדנע

 :ױזַא טרילומרָאפ ןטסטושּפ

 דיירפ טימ ןבָאה בושי רעשישטייד רעד ןוא בושי רעשיזיוצנַארפ רעד

 רעבַא ,ץלַא טמוק ןשטנעמ סלַא ןדיי זַא ,גנורימַאלקַארּפ יד ןעמונעגפיוא

 טָאה ץוביק רעשיעּפַארײא-חרזמ רעד .טינרָאג טמוק קלָאפ סלַא ןדיי

 ;טמוק ןשטנעמ סָאװ ,גנידצלַא טמוק ןשטנעמ סלַא ןדיי :טגָאזעג ףיורעד
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 ַאזַא רַאפ טשרע ווא !טמוק קלַאפ ַא סָאװ ,ץלַא טמוק קלָאפ סלַא ןדיי

 ,ןפמעק וצ יאדכ זיא טכער קידנעייוװצ

 -ילַאּפ ןיא טייהכיילג ,טעברַא ףיוא טכער זדנוא טמוק ןשטנעמ סלַא

 רעזדנוא ףיױא טכער זדנוא טמוק קלָאפ סלַא ;דנַאל ןופ ןבעל ןשטיט

 רעזדנוא ףיוא ,רעגייטש-סקלָאפ רעזדנוא ףיוא טכער ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ

 .םויק ןלַאנַאיצַאנ

 רעינ ַא :רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא ןפַאשעג טרעוו זעטניס רעד ןוא

 רַאנ ,גנונעקיילרַאפ עלַאנָאיצַאנ טינ ;ןבעל ןשידיי ןפיוא ךיז טרימרָאפ קוק

 רעכעלטלעוו ןופ ךיז ןגָאזּפָא טינ ךיוא רעבָא ; טרובעגרעדיוװ רעלַאנָאיצַאג

 ,ללכב טלעוו רעסיורג רעד ןופ ןוא רוטלוק

3 

 ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא ןעגנודניברַאפ-ןעעדיא עיינ יד ןופ ןגָאזנַא

 ןופ ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעקיצכַא יד ןיא ןיוש רימ ןעניפעג גנויצרעד

 .טרעדנוהרָאי ןקירַאפ

 ןועמש טביירש "םוטנדיי םעיינ ןוא ןטלַא ןגעוו ווירב , ענייז ןיא

 : גנויצרעד רעשידיי ןגעוו ױזַא וװַאנבוד
 סָאד ןַא ,ױזַא יורפ עשידיי יד ןוא ןדיי םעד ןעיצרעד ףרַאד ןעמ,

 רָאנ ,טולב ןייז טול רָאנ טינ עיצַאנ ַא ייז רַאפ ןייז לָאז קלַאפ עשידיי

 ,רוטלוק ןייז טיול ךיוא

 ערעדנַא ןופ רעדניק יד יו ױזַא ,טייקכעלגעמ ַא ןבעג ייז ףרַאד ןעמ,

 !עלַאנַאיצַאנ סָאד ךרוד עכעלשטנעמ סָאד ןעמענוצפיוא ,סעיצַאנ

 טציא יז ףרַאד גנויצרעד ,טשידײטנַא טנגוי יד טָאה גנויצרעד יד,

 רעוועג ַא זדנוא רַאפ ןעוועג טייצ רעטצעל רעד ןיא זיא לוש יד .ןשידיירַאפ

 ןופ רעװעג ַא זדנוא רַאפ ןרעו טציא ףרַאד יז ,עיצַאזילַאנָאיצַאנעד ןופ

 ענײמעגלַא עריא טייצ רעבלעז רעד ןיא קידנריפסיוא ,עיצַאזילַאנַאיצַאנ

 .סעבַאגפיוא-גנויצרעד
 יד ןוא רדח רעד ,וָאנבוד רעטייו טביירש ,לוש עטלַא רעזדנוא,

 טָאה ןדיי םעד ןוא ,ןשטנעמ םעד טינ ,ןדיי םעד ןגיוצרעד טָאה -- הבישי

 ,ליפעג ןזעיגילער ןייז ףיוא רָאנ קידנקריוו ,קיטייזנייא רָאג זיב ןגיוצרעד יז
 ,טרעקרַאפ ,טסעגרַאפ לוש ענײמעגלַא עיינ יד .ןעקנעד ןזעיגילער רעדַא
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 םעד ,סור םעד שיטקַאפ ה"ד ,"ןשטנעמ , רָאנ טיצרעד ןוא ,ןדיי םעד ןָא

 רעד .סיזעט-יטנַא רעד ןוא סיזעט רעד ןזיא סָאד ...שטייד םעד ,קַאילַאּפ

 םעד ןופ יא גנויצרעד עקיטייצכיילג :ןײלַא ךיז ןופ רַאלק זיא זעטניס

 ."ןדיי םעד ןופ יא ,ןשטנעמ

 ריפ טימ ה"ד ,1897 רָאי ןיא ווירב ענייז ןבירשעג טָאה ווָאנבוד .ש

 טנורג ןפיוא ריפסיוא ןייז וצ ןעמוקעג זיא רע .קירוצ רַאי קיצרעפ ןוא

 םייח ר"ד ךיוא זיא ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא ; גנושרָאפסיױא רעשירַאטסיה ַא ןופ

 .ןעגנוריפסיוא ענייז וצ ןעמוקעג יקסווַאלטישז

 רעד זיולב טינ ןעוועג רעבָא זיא שטנעמ ןוא דיי ןופ גנוטפעהאב יד

 "ילעטניא רערענָאיצולָאװער רעטמיטשעגילַאנַאיצַאנ רעד ןופ טנעמיטנעס

 ,רעטעברַא רעשידיי רעטושּפ רעד טסּוװעג ךיוא ןיוש טָאה ריא ןופ ,ץנעג

 1892 רַאי ןופ טיהעגפיוא טנעמוקָאד רענעטלעז ַא .שטנעמ-סקלַאפ רעד

 .ןייש ןלעה ַא רעייז םעד ףיוא טפרַאװ

 טָאה ענליוו ןיא רעטעברַא רעשידיי ַא .1892 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 עדער ערענָאיצולָאװער עקידרעייפמַאלפ ַא ןטלַאהעג יַאמ ןטשרע םעד דובכל

 -רַאפ ךרע ןַא ױזַא עדער ןייז רע טָאה .גנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ןַא ייב

 :טקידנע
 סָאװ ,ןעמעש טינ ךיז ןפרַאד ןוא ןלַאפּפָארַא טינ ךיז ייב ןפרַאד ןדיי,

 יד ןופ עטכישעג יד .עסַאר רעשידיי "רעכעלדנעש , רעד וצ ןרעהעג רימ

 זיא סע :רעטעלבצנַאלג עריא ךיוא טָאה יז .טכער וצרעד זדנוא טיג ןדיי

 עשידיי יד יו ױזַא לָאז סָאװ ,עיצַאנ ַאזַא ןעוועג טינ ךַאנ טלעו רעד ףיוא

 .םשה שודיק ףיוא ןברַאטש ןייג תונשקע ַאזַא טימ ןענַאק

 ערעזדנוא ןופ ליּפשיײב ַא ןעמענ ךיוא ,רוד רעגנוי רעד ,רימָאל ָאט,

 ןופ גנוײרפַאב רעד רַאפ ףמַאק םעניא תונשקע רעזדנוא ןזייווַאב ןוא תובא

 "! טייהשטנעמ רעד

 ןעמ סָאװ ,סנױזַא סעּפע טינ רענדער םייב זיא טיײהנעגנַאגרַאפ עשידיי

 רעד רַאפ ףמַאק ןסיורג םעד ןיא ,טרעקרַאפ .ןעמעש טימרעד ךיז ףרַאד

 ןענייז סָאװ ,יד ןופ ןענרעלּפָא רָאג ךיז ןעמ ןעק גנויירפַאב סטלעוו

 ןפורעגנַא שוריפב ןדיי ןרעו רעטייו ןוא .םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג

 סקלָאפ ןטימ ץלַאטש רַאנ ,קלָאפ ןופ גנונעקיײלּפָא טינ ןעעז רימ ."עיצַאנ,

 ,שטנעמ ןוא דיי ןופ גנוטפעהַאב רעד ןופ זמר ַא קיטייצכיילג ןוא עטכישעג

 .ןינב-רוטלוק םעיינ םעד ןופ ןייטשלקניוו רעד טרעוו סָאװ
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 זעטניס ַא ןופ טייליטיינ רעד ףיוא ןוא טייקכעלגרעמ רעד ףיוא ןוא
 .רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ רעטָאפ רעד ,ץרּפ .ל .י ןָא רדסכ טזייוו

 גנויײרפַאב יד ,טרַאנגייא רעשידיי רעד ןופ ןבעלפיוא סָאד זיא ךעלגעממוא

 זיא סע יװ, ,השורי רעטלַא רעד ןַא גנולקיװטנַא ערעטייוו עיירפ ןוא

 ןָא םיוב רעדנעילב ,קידעבעל ַא -- ץרּפ .ל .י טביירש -- ךעלגעממוא

 ...דרע רעד ןיא ןעלצרָאװ

 ,טינ םיוב ןייק ןענייז ,רעטעלב ,ןגייווצ ,םַאטש ןָא ןעלצרַאװ רעבָא

 "! םיוב םענעזעוועג ַא ןופ שינעביילברעביא קירעביא ןַא רָאנ

 טביירש "רוטַארעטיל רעזדנוא טלעפ סָאװ, לקיטרַא ןייז ןיא ןוא
 :ץרּפ .לי

 טייקשידיי .ּפמוז ןייק ,רעסַאװ קידנעייטש ןייק טינ זיא טייקשידיי

 ,גנולקיװטנַא רעד ןיא ,שימַאניד רַאנ ,שיטַאטס ןרעװ ןעמונעג טינ רָאט

 עלַא ןיא ןוא טלעװו רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא לַארעביא ,טסייה סָאד

 ..טקעמעגסיוא טינ טנעמָאמ ןשידיי-טכע קיצנייא ןייק .ןטייצ

 ץעגרע ןיא !שטנעמ םוצ געוו רעקיצנייא ןוא ןייא רעזדנוא זיא שידיי,

 טינ ץעגרע ןיא ,ךיוא טרעווילגרַאפ טינ ץעגרע ןיא ,טרענייטשרַאפ טינ
 ...ןייטש ןביילב

 רָאנ ,ןסייררעביא טינ םעדָאפ םעד ץעגרע ןיא ,ץרּפ טגַאז ,ךיוא רעבָא;
 " ,,ןעניּפש רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא

 םעד טָא ןיא ןקעטש טזומעג טָאה שינערעקרעביא עפיט ַא רַאפ סַאװ

 ןייג לָאז סָאװ ,בעלפיוא ןלַאנַאיצַאנ ןופ טייקכעלגעמ יד ןענעקיײלרַאפ-טינ

 ! ףמַאק ןלַאיצַאס םעד טימ טנַאה ןיא טנַאה

 ןעגנַאגעג ךָאד זיא גנוגעװַאב-עיצַאּפיצנַאמע עקידרעירפ עצנַאג יד

 ןצלעמשרַאפ קידנעטשלופ ןוא םוקמוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןָאפ רעד רעטנוא

 .טבעל עמ עכלעוו ןשיווצ רעקלעפ יד טימ ךיז

 ? גנולדנַאװמוא רעסיורג רעד ןופ תוביס יד ןעוועג ןענייז סָאװ

 עכעלטע רעבַא ,רעיונעג ןלעטשוצּפָא ךיז ייז ףיוא טרָא סָאד זיא ָאד טינ
 .ןכַאמ ךָאד ךיא ליוו ןעגנוקרעמַאב

 ןבָאה סע .עטסקינייװעניא ייס ,עקידנסיורד ייס ןעוועג ןענייז תוביס יד

 ךיז לָאז קנַאדעג רעכעלטפַאשלעזעג-שידיי רעד ,ןרָאטקַאפ ךס ַא טקריוועג
 ,ןרעטכינסיוא
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 טמוק סָאװ ,םזיטימעסיטנַא רענרעדַאמ רעד ןעוועג סָאד זיא לכ םדוק

 "כיילג לָאמ ןטשרע םוצ ןגירק ןדיי יד יו םעד ךָאנ רָאי 100 טקנוּפ ףיוא

 .ךיירקנַארפ ןיא גנוקיטכערַאב

 ףיוא טבייה גנַאלש עזייב יד ןעוו ןרָאי יד ןענייז 1881---1880 ןרָאי יד

 ,ּפָאק ריא

 רעקלעפ יד טימ ןצלעמשפיונוצ ךיז טלָאװעג ןבָאה ןדיי לייוו אקווד

 -ענגיל רעד וליפַא ביוא ,רעטסרעטיב רעד ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא

 ןיא קיטעט ןרעוו סע .גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי ןגעק ,וויטָאמ רעטסשיר

 -סַאּפ רענילרעב רעד דנַאלשטיײיד ןיא ,רַאמ טסילַאנרושז רעד ךיירקנַארפ

 רעקירָאטסיה רעשיסיײרּפ רעד ,רעקעטש ףיוה ןכעלגיניק םייב רָאט

 -יטנַא יד ףיוא טמוק סע .גנירויד ףָאזָאליפ רעדנילב רעד ןוא עקשטיירט

 ןענערָאװ ןָא ןעמ טבייה ןעגנולמַאזרַאפ רענילרעב ףיוא .גיל עשיטימעס

 םוצ ןעגנַאלרעד וצ עיציטעּפ ַא טביילק ןעמ -- הנכס רעשידיי רעד ןגעוו

 ,קרַאמסיב רעלצנַאק םענרעזייא

 ! םזיטימעסיטנַא םענרעדָאמ ןופ ןומזּפ רעד זיא סָאװ ןוא

 ןוא זדנוא ןופ טרעדנוזעגּפָא ןעועג רעִירפ זיא סָאװ ,דיי רעד,

 -ַאבכײלג ַא יו טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ןיירַא טציא טגנירד ,טכַארַאפ

 ךייר ידכ ,טצונַאב ךיז רע טָאה טייהיירפ ןייז טימ ;רעגריב רעטקיטכער

 טנגונַאב רע רעבָא ,ןעקנַאב ןוא סעמריפ-סלדנַאה עסיורג ןפַאש ,ןרעוו וצ

 ,רַאסעּפַארּפ ַא ,רעטמַאַאב-הכולמ ַא ןרעו ךיוא ליוו רע .טימרעד טינ ךיז

 .טסילַאנרושז ַא ,רעינישזניא ןַא

 סיוא טעז רע ,זדנוא טימ ןרילימיסַא ךיז ליוו דיי רעטעדליבעג רעד ,

 ,דמערפ זדנוא ךַאד רע זיא ךות ןיא רעבָא ,סור ַא ,זיוצנַארפ ַא ,שטייד ַא יו

 ,הנומא ןייז טיול רָאנ טינ

 ןופ גנומַאטשּפָא ןייז ,עסַאר ןייז דמערפ זיא ,רעעּפַאריײא יד ,זדנוא,

 ךיז ןלעוו רימ ןוא רעטקַארַאכ ןייז ,רעקלעפ עשיטימעס עשיטָאיזַא יד

 ."םיא טימ ןבעלפיונוצ ןענעק טינ לָאמ ןייק

 רעד -- טפַאשטנייפ-ןדיי טרָאס רעיינ רעד ןעמוקעגפיוא זיא ױזַא

 רעד טימ ןרָאװעג טײלגַאב דלַאב זיא עירָאעט יד ןוא .םזיטימעסיטנַא

 ,סעצָארּפ-סופיירד רעד ךיירקנַארּפ ןיא -- קיטקַארּפ רעטסכעלרעדיוש

 .ןסעצסקע ןוא ןעמָארגַאּפ עכעלקערש יד דנַאלסור ןיא
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 יד םזיטימעסיטנַא םוצ ןביירשוצוצ שלַאפ ןעוועג רעבָא טלָאװ סע

 ,עטסקינייװעניא ךס ַא .גנולדנַאװמוא רעסיורג רעד ןיא עלָאר עקיצנייא
 .טקריוועג ייברעד ןבָאה ןרָאטקַאֿפ עוויטיזַאּפ

 ןעעז םוקמוא טָאטשנָא ןגיוא ערעזדנוא רַאפ סנ ַא טעשעג ױזַא ןוא

 טַאהעג טָאה תוחוכ עכעלרעדנּוװ ַא רַאפ סָאװ .סנַאסענער ַא רַאג רימ
 !ץוביק רעשיעּפָאריײא-חרזמ רעד ךיז ןיא ןגרָאברַאפ

 ןיא טנַאה טייג גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ םוקפיוא רעד

 סע .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ םוקפיוא םעד טימ טנַאה

 ןגָאלש ןלַאװק עטנקנירטרַאפ עיינ ,ילבפיוא רעתמא ןַא ,סנַאסענער ַא זיא
 ,סױרַא

 ךַארּפשיסקלַאפ יד טרעװ ץנערעפנַאק רעציוװַאנרעשט רעד ףיוא

 ,חוכ רעד טרעוו יז ;ךַארּפש רעלַאנַאיצַאנ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוהרעד

 טרעוו ךַארּפש-סקלַאפ יד ;םיבושי עטײרּפשעצ יד ןטלַאהפיונוצ ףרַאד סָאװ

 טרעוו ,עצַארּפ ןופ שטנעמ רעד ,קלַאפ ןופ שטנעמ רעד לייוו ,ןביוהרעד

 ,ןביוהרעד

 עקיטכיל ךיוא רעבָא טגנערב ןברוח ןייז טימ גירקטלעוו רעטשרע רעד

 -ער יד ,טכירעגפיוא קירוצ ןרעו רעקלעפ עטקירדרעטנוא :ןעגנונעפָאה

 ןעגנונעפָאה עלַאנַאיצַאנ עסיורג ןעגנערב ןגייטשפיוא ערענַאיצולָאװ

 ץרעייפ ןיא .לוש עשידיי ענרעדַאמ יד גנוגעװַאב-ןסָאמ ַא יו ףיוא טמוק'ס

 אקווד םערָאװ ,הנבי עיינ יד טיובעג טרעוװ ,רעגנוה ןופ ןרָאי ןיא ,גירק ןופ

 .הרות ןייז ןטיהפיוא דיי רעד זומ קילגמוא ןופ ןרָאי ןיא

 -ייטש ַא וצ םי טייז רענעי ןופ קילגמוא סָאד טגנערב עקירעמַא ןיא

 -ַאקירעמַא רעד טליפרעד רעפיט ךָאנ .ןײזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןופ גנורעג

 רַאפ יא ,םי טייז רענעי ףיוא רעדירב יד רַאפ יא תוירחַא יד ץוביק רענ

 .םויק ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא םעד

 םעיינ ַא ןופ טנרעל סָאװ ,לוש עשידיי עיינ יד ףיוא טמוק ױזַא ןוא

 ."ךורע ןחלוש , ןשיגָאגַאדעּפ
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 רעד ןופ דומיל רעד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא טרָא ןטשרע ןפיוא

 .ךַארּפשרעטומ
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 -יטסייג רענעי ןופ טנעמורטסניא רעד ןרעוו ןעק ןײלַא יז םערָאװ (}

 .ןשטנעמ םעד טיצרעד סָאװ גנולקיװטנַא רעק

 -כעלגעמ טשירטפעש עלַא ןקעוופיוא ןעק ךַארּפש-רעטומ יד רָאנ (2

 .דניק םייב ןטייק

 ןיא טבעל סָאװ ,קלָאפ םוצ ןדניבוצ רעדניק יד ןעק שידיי רָאנ (3

 עלעירָאטירעט ןַא ,דנַאל ַא ןָא וליפַא טפַאש ןוא טבעל ,גנוטיײרּפשעצ רעד

 .ןצענערג

 -יצרעד רעסיורג ַא יו טנעקרענָא טרעוו רוטַארעטיל עלַאנַאיצַאנ יד

 ,רָאטקַאפ רעשירע

 טרעדליש ןוא ןטלַאטשעגיסקלַאֿפ יד טנגוי רעד רַאפ טגנערב יז (א

 -טנַא דניק ןרַאפ ןעק ןגיוא ענעגייא טימ רָאנ) רעטשקַארַאכ-סקלַאֿפ םעד

 .(דיי ןוא שטנעמ ,שטנעמ ןוא טלעוו ןרעוו טקעלּפ

 .םיגהנמ ןוא רעגייטש-סקלָאפ ןופ ןירעטיהפיוא יד זיא יז (ב

 ייס ,ןעמעלבָארּפ עפיט יד ,לגנַארעג םעד ןטספיט םוצ טגנערב יז (ג

 .ןבעל ןשידיי ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ללכ ןופ ייס דיחי ןופ

 יד טפַאש יז ,עקיבייא סָאד טיג יז .ןבעל ןופ גנופיטרַאפ יד זיא יז (ד

 .סעיצַאריּפסַא ןוא ןטרעוװ עלַאנָאיצַאנ

 רעד זיא ןוא ,עכעלשטנעמ סָאד ,ענַאמוה סָאד יז טגנערב ללכב (ה

 םוצ ןלַאנַאיצַאנ ןכרוד,,) גנומָאקלופרַאפ רעשיטע ןופ לומיטס רעטסקרַאטש

 .("ןכעלשטנעמלַא

 .עטכישעג רעשידיי ןופ דומיל רעד ןגָארקעג טָאה טײטַאב םעיינ ַא ראג

 -נוא ןופ טייקידכשמה יד ןזייו רעדניק יד רַאפ ףרַאד עטכישעג (א

 זיא סָאװ ץלַא .תולג ןיא וליפַא ,םוטעמוא קלָאפ ַא ןענייז רימ .ןבעל רעזד

 ךיז ןגָאז רימ .רעייט זדנוא זיא ,לָאמַא רעזדנוא ןיא סיורג ןוא לופטרעוו

 ,ּפָא טינ השורי םוש ןייק ןופ

 עטכישעג .טנייה םעד ןרעלקרעד רעדניק יד רַאפ ףרַאד עטכישעג (ב

 .טנייה ןיא וויטקַא שירעפעש ןרעו וצ יו ןענרעל ףרַאד
 .טנגוי רעזדנוא ביל ןרעוו ןפרַאד ןדלעה עשירָאטסיה ערעזדנוא (ג

 רעזדנוא ןגעוו ךיז ןסיוורעד רעדניק ערעזדנוא ןפרַאד ללכב ןוא (ד

 .טלעוו רעד וצ רעייטשוצ
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 גנודליב טָאה עיװטַאל ,עטיל ,ןלױּפ ןיא לוש רעשידיי רעיינ רעד ןיא
 ריא ןגעו טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ ,גנודליב ענעי .טרָא סיורג ַא ןעמונרַאפ
 : 1890 רָאי ןיא ךָאנ טגָאזעג

 סָאװ ,גנודליב .ןעײסַאש ,ןענַאב ,ןקירבַאפ טכַאמ סָאװ ,גנודליב יד,

 'סָאװ ,גנודליב יד ךיוא .ןצונ םוצ טלעוו רעד ןוא ךיז --| ןטעברַא טנרעל

 ."טוג ןוא ךעלרע ןשטנעמ םעד טכַאמ

 ,גנודליב רעשיטַארקַאטסירַא-שיצירּפ רעד ,רעדנַא ןַא ןופ טכַאל ץרּפ

 ןפורנָא ןוא לדרעב סָאד ןציּפשרַאפ ןייפ ,ןקוב ןוא ךיז ןגיוב טנרעל סָאװ

 .תונושל עכעלטע ףיוא טנוה ַא

 ןופ גייווצ ַא ןעוועג לוש עשידיי עיינ יד זיא קידָאטעמ ןופ טרּפ ןיא
 .גנוגעווַאב-לוש רעוויסערגַארּפ רענײמעגלַא רעד

 גנולקיװטנַא יד ןוא דניק סָאד ןרָאװעג טלעטשעג זיא רעטנעצ ןיא (א

 .טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ

 זומ דימלת ןופ טייקיטעט:ןיילַא ,טייקשירעפעש רָאנ ,גנַאװצ טינ (ב

 ,ןרינימָאד לָאמ עלַא

 רעזדנוא זיא ןייטשרַאפ עשיטירק סָאד רַאנ ,טעטירָאטױא טינ (ג

 .לעטשנייא

 ןוא טיײקטנעָאנ עטסערג יד רָאנ ,ןבעל ןופ טייקטרעדנוזעגּפָא טינ (ד

 .ןבעל ןטימ טייקנדנוברַאפ

 יד ןכַאמרעביא ךיוא רָאנ ,טלעוו רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ זיולב טינ (ה

 .רעסַאװ קידנעייטש ןייק טינ זיא ןבעל סָאד לייוו .טלעוו

 .ןרימוזער טציא ליוװ ךיא

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ילברעדנַאנופ רעד ןוא םוקפיוא רעד

 -טלעוו יד ,עסערּפ עשידיי יד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ,רוטַארעטיל

 ןבלַאה ַא ןופ ןעגנווטפיוא יד ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד -- לוש עשידיי עכעל

 -רָאי ןבלַאה בעד טימ ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיז ןבָאה רימ .טרעדנוהרָאי

 ! טרעדנוה

 ,רעטעברַא עשידיי טיובעג ןבָאה סָאד ? טיובעג ץלַא סָאד טָאה רעװ ןוא

 .עסַאמ עשידיי יד ,ץנעגילעטניא-סקלָאפ עשידיי יד

 ייז ןענייז קירוצ טייצ רעצרוק ַא רָאג טימ סָאװ ,ןשטנעמ עקיבלעז יד
 :ייז ןגעוו טגַאזעג טַאה עלעדנעמ סָאװ ,ןבעל ןופ ענעסיוטשרַאפ יד ןעוועג
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 ,דנַאש ַא ,קעלפ ַא ןעוועג זיא החּפשמ רעד ןיא עכָאלעמלַאב ַא ןבָאה,

 ןגָארט ,עטָאּפַאק ענעדייז ַא ןָאטנָא תבש טרָאטעג טינ טָאה עכַאלעמעלַאב ַא

 רעטצעל רעד ףיוא ןעוועג טרַא ןייז זיא זיולק ןיא ,למיירטש ַא ּפָאק ןפיוא

 ...קנַאב

 העד ןייז ..ןעוועג טינ סופ ןייז זיא ןכַאזטַאטש ןגעוו תופיסא ףיוא,

 ןיא ןבעגּפָא ןוא ןּפַאכ ןעמ טגעלפ רעדניק ענייז .טגערפעג טינ ןעמ טָאה

 ."רעדניק סנטַאט ,סעקינשרדמ-תיב רַאפ הרּפכ ַא ,טסניד רעד

 טנעקעג רימ ןטלָאװ ּפעק ענעביוהעג טימ ,טימעג ךעליירפ ַא טימ

 ינָאיצולַאװער טָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןרעייפ

 .ןפַאשַאב ןטרעוו עיינ ןוא עטלַא עלַא טריז

 ןיא ןגיל טציא ןעק ןעמעוו .ןבעל עשידיי סָאד רעבָא זיא שיגַארט

 ,בורח ןרעוו םיבושי עשידיי ןעוו ;רעטנוא טייג טלעוו ַא ןעוו דיירפ ןעניז

 .ןבעל ןשידיי ןופ ןלַאבמיס יד רעדיוו ןרעוװו ןכייצ-דנַאש ןוא ַאטעג ןעוו

 ,ןלױּפ ןברוח ,ןעכנימ ןופ טַאררַאפ רעד !ןעשעג ץלַא זיא סָאד ךיג יוװ ןוא

 ןצנַאג ַא ןופ גנַאגרעטנוא רעד ןוא ןברוח רעד ,ךיירקנַארפ ןופ ןלַאפ סָאד

 | ! טנעניטנַאק

 ןוא סיזירק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןעמוקעג זיא סיזירקטלעוו םעד טימ ןוא

 רעזדנוא ןיא סיזירק-רוטלוק רעד ןרָאװעג רעטלוב ךַאנ זיא קיטייצכיילג

 .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רענַאקירעמַא
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 ,תורוד ייווצ ףיוא גנוטלַאּפשעצ יד : יינ טינ ירמגל ןיוש זיא סיזירק רעד

 רוד ַא ןופ דניז ןענייז סָאד .קלָאפ ןופ טדמערפרַאפ זיא סָאװ טנגוי יד

 .רעִירפ

 רַאפ ףיוא ןרעלק ןטקַאפ יד ןוא ,קיטכיוו ןטקַאפ ןענייז ָאד ךיוא שטָאכ

 ,רענעלק טינ קיטייוו רעד רעבָא טרעוו ,ןכַאז זדנוא

 ? ןטקַאפ יד ןענייז סָאװ ןוא

 ןיא טנעניטנַאק םעד ןטָארטַאב ןבָאה ןדיי סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ

 ,1654 ןיא ןעמוקעג ןענייז םַאדרעטסמַא-יינ ןיא ןדיי עטשרע יד ןוא 2

 .טלַא רָאי קיצפופ ךרע ןַא זיולב גנורעדנַאװ-ןסַאמ עסיורג יד רעבָא זיא
 ץוא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןדיי ןַאילימ יירד ןענייז 1914 זיב 1882 ןופ
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 רוטלוק ןעיוב ןעמענ ךיילג ךיז גנורעדנַאװרעביא עשיכיטס ַאזַא ןעק יװ

 ףרַאד רשפא ? טײקשיטַאבעלַאב עלַאנַאיצַאנ יד גנונעדרַא ןיא ןעגנערב ןוא

 ןופ טייקשירעפעש יד ,רעיודסיוא םעד ,טומ םעד ןרעדנּוװַאב רָאג ןעמ

 ,טַאלב עטייוצ סָאד ןבייהוצנַא טרעשַאב זדנוא זיא רשפא ? רוד םענעי

 ? תוחילש רעזדנוא סָאד זיא רשפא

 -צעל רעד זיא עפַארטסַאטַאק עקיטציא יד : רימ ןעײטשרַאפ ךַאז ןייא

 זיא סע ןעוו יו רעמ ךָאנ ;עיצַאלימיסַא ןופ עיגַאלָאעדיא רעד ּפַאלק רעט

 : סעה השמ ןופ רעטרעוו יד רימ ןעייטשרַאפ

 -נייא טינ ךיז טעװ ,עיצַאנ ןייז ןענעקייל טעװ דיי רעד גנַאל יװ זיב,

 ןטכָאירַאפ ןוא ןטגַאלּפעג םעד טימ תודחא ןייז ןזײװסױרַא ןוא ןפָא ןלעטש

 ,רערעווש ןוא רעגרע ןרעוו לרוג ןייז ךיוא טעװ גנַאל ױזַא ,קלָאפ

 טייג ,ןטיז ןוא הנומא ,ןעמענ ערעייא טייב ,סעקסַאמ טנזיוט ןָא טוט;

 טעוו'ס --- ןדיי םעד ןענעקרעד טינ לָאז ןעמ ,עטלעטשרַאפ טלעוו רעד ךרוד

 "...ןפלעה טינ

 וצ ץרא:ךרד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןרָאװעג ןענייז רעפיט ןוא רעכעה

 ןיא טײקטלצרַאװרַאפ ןוא טייקידכשמה וצ ,ןטרעוו עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא

 .קלָאפ רעזדנוא ןופ השורי-רוטלוק רעד

6 

 טייליורמוא רעשירעפעש ַא וצ ןריפ זומ עגַאל עלַאפַארטסַאטַאק יד

 .טעברַא רעזדנוא ןיא

 .טעברַא רעזדנוא ןיא םעד ןופ םינמיס ןעעז רימ

 -ַאיצַאמע םעד ךייש סָאװ ךיז טמערופ ןוא ףיוא טמוק קוק רעייג ַא

 רעמ .גנויצרעד ןיא רָאטקַאפ-ליפעג םעד ןגעוו ןוא דניק ןופ ןבעל ןלענ

 םיבוט-םימי ;רעדניק יד טימ טעברַא רעזדנוא ןיא טייקידבוט:-םוי-תבש

 עלַאנַאיצַאנ לָאמ וצ ;וויטקעלַאק ןטימ טּפינקרַאפ ןייז ןופ ןלָאבמיס ןענייז

 זיא ךָאװ יד לייוו אקווד .ןלָאבמיס עלַאיצַאס עסיורג לָאמ וצ ,ןלַאבמיס

 -רעדנּוװ םעד ןזייוו ןוא בוט-םוי רעד ןעמוק זומ ,שיגַארט ןוא רעווש ױזַא

 .תורוד ןופ דנובפיונוצ ןכעל

 בעל שידיי ןבָאה רימ ןזומ ןושל שידיי רעזדנוא רַאפ וליפַא ןוא
 -סנבעל ןכעלטכישעג רעזדנוא ןיא טרעקנַארַאפ רעבָא ,יירפ ןוא ךעלטלעוו
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 ,הביבס ַא ,דניק ןרַאפ ןעגנובעלרעביא עקידיירפ טימ ןבעל ךייר ַא .גנַאג

 ױזַא ןעק גנוגעוװַאב-סקלָאפ ַא .רעיורט טינ ,תובצע טינ ;םייה עשידיי ַא

 .ןבעל ןוא ןסקַאװ טינ

 ןעמערופסיוא ױזַא ןזומ רימ .םישעמ ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא

 ,ןרעטלע ןופ רעדניק יד ןעמעננײרַא ןענעק ךיוא לָאז יז ,לוש רעזדנוא

 ,הבושת עפיט ןייק טינ זיא סָאד .קלָאפ רעייז וצ הבושת טציא ןעוט סָאװ

 םענעי טימ טלעזַאב טינ זיא יז .ןעמעלַא ייב טינ -- סלַאפ ןדעי ,סייוו ךיא

 ערעייז ןופ טייקצנַאג-המשנ וצ ןעגנערב טנַאקעג טלָאװ סָאװ ,ןייּפ ןפיט

 .טינ רימ ןרָאט רעדניק יד ןסיוטשרַאפ רעבַא ,רעדניק

 -עמ ערעדנַא ,גנַאגוצ רעשיגַאגַאדעּפ רעדנַא ןַא קיטיינ זיא םעד רַאפ

 -גרעל ,גייצעג ערעדנַא ןיא ךיז ןקיטיינ רימ -- רקיע רעד ןוא ,ןדָאט

 ,לג"דא רעכיב

 ןופ ןעמוק סָאװ ,רעדניק יד רַאפ ךיוא לוש יד ןרעוו זומ לוש רעזדנוא

 !רוד םענעריובעג-יה ןטשרע םעד

 טדמערפרַאפ ,רג ַא זיא רע ;לוש רעזדנוא ןיא טמוק דימלת רעיינ א

 ןעוו ןעד רימ ןבַאה רעבַא ,ןושל-סקלָאפ ןופ טדמערפרַאפ ,קלָאפ ןייז ןופ

 ? םירג ןסיוטשרַאפ

 ןמיס רעטוג ַא זיא סע !ןסיוטשרַאפ טינ דימלת םעיינ םעד ןרָאט רימ

 ערעייז ןופ גנויצרעד יד ןעױרטעגנַא ליוו רוד רענעריובעג-יה רעד סַאװ

 ןביילב ןזומ ןלעװ רימ ,ןסױטשרַאפ רעבָא םיא ןלעװ רימ .זדנוא וצ רעדניק

 ןלעװ רימ ביוא ,ןרעטלע עשיטנַארגימיא ןופ רעדניק רַאפ זיולב לוש ַא

 עיינ יד ךיוא םערַאװ .קידָאטעמ רעזדנוא ןיא ןטייב טינ ךס ַא רַאג ,רָאג

 יז ךיוא ,דיירפ ייז טפַאשרַאפ לוש רעזדנוא זַא ,ןליפרעד ןזומ רעדניק

 ,ןזײװַאב ןפרַאד רימ :רקיע רעד ןוא ,ןענרעל ןיא הלועּפ ַא ןבָאה ןפרַאד

 !=סגנויצרעד ַא ךיוא רַאנ -ןרעל ַא זיולב טינ ןרעוו וצ חוכב ןענייז רימ זַא

 .רעדניק עיינ עקיזָאד יד רַאפ טלַאטשנַא

 רעזדנוא טרעדַאפ עיצַאוטיס עיינ יד זַא ,ןעגנירד םעד ןופ זומ ןעמ

 ןלָאז רימ זדנוא ןופ טרעדָאפ יז ; רעִיצרעד יו טייקשירעניפעגסיוא עצנַאג

 ץלַא יו רעמ ןוא ,ןריציפילַאװקרעביא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןײלַא ךיז

 גייצעג עיינ ןוא ןדָאטעמ עיינ ןיא גָאט וצ טנייה רערעל רעד ךיז טקיטיינ

 .(לג"דא ןעגנוטינעג-ךַארּפש ,ןעלטימ-ספליה ,רעכיב)
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 ,טעּפש וצ ןייז ןיוש רעטעּפש טעװ ,ןָאט טינ טציא סָאד רימ ןלעװ
 ןוא רעדניק יד ןבָאה ,ערעזדנוא יװ ,לוש רעקיליוויירפ ַא ןיא םערָאװ

 ייז :טייקנדירפוצמוא רעייז ןקירדוצסיוא יװ לטימ גנירג ַא רעייז ןרעטלע

 .סױרַא לוש רעד ןופ ןלַאפ

 עיינ ןגירקוצניירַא קרַאטש ױזַא ךיז ןגרָאז רימ ןעוו ,ןטייצ עקיטנייה

 יז טָאה לוש רעזדנוא סָאװ ,ןטכיש עיינ יד ןופ רקיע רעד ןוא ,םידימלת

 זיא ןגירקנײרַא זַא ,ללכ םעד ןעקנעדעג טוג רימ ןזומ ,טכיירגרעד טינ ךָאנ

 זיא זדנוא ייב דניק סָאד ןטלַאהנייא ,ןטיהנייא רעבָא ,רעווש רעייז עקַאט

 ,רקיע רעד

 -תיל ןופ ,לַאפטיונ ַא ןופ עיצַאוטיס יד זדנוא ייב רעבירעד זיא סע

 עלַא טינ ןענעק רימ שטָאכ ,ןָאט וצ סעּפע ןבײהנָא ךיילג ןזומ רימ .הרירב

 -קַארַאכ ןקיטליגדנע םעד ןעמיטשַאב ןווּורּפ עטשרע יד זַא ,רעכיז ןייז לָאמ

 .טעברַא רעזדנוא ןופ רעט

 ,ןעהעש רעמ גָאט ןדעי ,טייצ רעמ ןבָאה רימ ןזומ ליצ רעזדנוא רַאפ

 .ןרָאי רעמ --- לכה ךס ןיא ןוא
 .ןשטנעמ ןגנוי םעד ןופ גנודליב יד ןקידנערַאפ ןעק לושלטימ יד זיולב

 סָאד !דניק ןרַאפ ךָאװ ַא העש ריפ רעדָא העש יירד ,לוש עקיגַאטיירד ַא

 רַאפ טינרַאג ךַאד זיא סָאד ,ןטיונ עקיזיר יד רַאפ קינייװ ױזַא ךָאד זיא

 רעטניה טקעטש סָאװ ןוא !ןָאט דניק ןטימ ןפרַאד רימ סָאװ ,טעברַא רעד

 .תולד רעלעירעטַאמ זיולב -- טגָאזעג תמא םעד !ךָאװ ַא העש יירד יד

 ןיא ןעהעש רעמ רעדניק יד ןטלַאה וצ יא טייקכעלגעמ ַא ןעניפעג רימ ןזומ

 רעזדנוא רעטנוא ,זדנוא ייב ןרָאי רעמ ייז ןטלַאה וצ יא ,לוש רעזדנוא

 .העּפשה רעקיטסייג
 יד זיא םעלבָארּפ עשירעִיצרעד עטסרעוװש יד : ךיז טייטשרַאפ ןוא

 ןרעמרַאפ וצ יװ ,ןטקַאפ ןענרעל וצ יװ .ןסיוועג ןוא ןסיוו ןופ םעלבַארּפ

 רעקינייװ רעדַא רעמ גָאט וצ טנייה רימ ןסייוו סָאד ,דניק ןופ ןסיוו סָאד

 עקיזָאד יד ,ןסיועג עכעלשטנעמ סָאד ? רקיע רעד ןסיוו זיא רעבָא ,עלַא

 טגיל ,ןשטנעמ םעד ןבעגעג טָאה רעפעשַאב רעד סַאװ ,הנתמ ענעטלעז
 טגָארט תוירחא עניילק ןייק טינ ןוא .טכַארַאפ ןוא גָאט וצ טנייה ןגיּפשַאב

 םישעמ , ןופ רעכעה טלעטשעג "ןײטשרַאפ , סָאד טָאה סָאװ ,גנויצרעד יד

 -שטנעמ ןופ לַאװק ןקיצנייא םעד ןעזעג טפַאשנסיװ ןיא טָאה סָאװ ,"םיבוט

 ,תומלש רעכעל
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 ,תוירחא וצ ייז ןעמ טקעװ יװ ? רעדניק ףיוא רעבָא ןעמ טקריװ יו.

 יז ןעמ טכַאמ יװ ? לרוג רעייז ןיא ןביילג וצ ,קלָאפ רעייז רַאפ עביל וצ

 ? זדנוא ןײטשרַאפ זיולב טינ ןוא זדנוא טימ ןבעלוצטימ וויטקַא
 יו ,ןטנעמירעּפסקע עיינ ןרעדָאפ ןטייקירעוװש עשיגָאגַאדעּפ עַײנ יד

 ? דמערפ ייז זיא שידיי סָאװ ,רעדניק טימ ןענרעל ןעמ לָאז יו ,רעגייטש ַא

 עלַא ןיא ךיילג ןדָאטעמ עיינ ןדנעװנָא רעבָא ,ןדָאטעמ עיינ ןבָאה ןעמ זומ

 -ירעּפסקע וצ ןלוש עכעלטע שטָאכ ןבָאה רימ ןזומ .לַאטַאפ ןייז ןעק ןלוש

 ערעדנוזַאב ןלײטּפָא ןעק ןעמ ּוװ ,ןלוש ערעסערג ,ןלושווּורּפ --- ןריטנעמ

 .טעברַא רענעַאטעגּפָא רעד ןופ ןענרעלּפָא סעּפע ןעק ןעמ ּוװ ,סעּפורג

 רימ ןליוו גנויצרעד רעזדנוא ןופ תמא םעד ןיא ןביולג רעזדנוא ןוא -

 ,ענייא שטָאכ ,לוש עצנַאג ַא ,לושנַאט ַא -- טַאט ןייא ךָאנ טימ ןקיטסעכַאב

 -שטנעמ-ןיײמעגלַא סָאד ןוא עשידיי סָאד ןדניבפיונוצ שינַאמרַאה לָאז סָאװ

 ןרעדָאפ טינ לָאז סָאװ ,המשנ ןייז ןסיירעצ טינ דניק םייב לָאז סָאװ ,עכעל

 .טײקלַאיַָאל עקידנעייווצ ןייק

 ךיוא רימ ןזומ ףורּפָא ןלַאנַאיצַאנ ןטקרַאטשרַאפ רעזדנוא טימ ןוא

 ןענייז ייז .לוש רעזדנוא ןופ ןעעדיא עלַאיצַאס עסיורג יד ןענעקיילרַאפ טינ

 .ערעדנַא יד ןופ סנייא סױרַא ןסקַאװ ייז --- הריתס ןייק ןיא טינ

 רימ רעבָא !ףמַאק רעזדנוא זיא עיטַארקָאמעד רַאפ ףמַאק רעד ךיוא

 -ניא יד ןעמוק ךיוא זומ עיטַארקַאמעד רעשיטילַאּפ רעד טימ זַא ,ןסייוו

 -ַאמעד עתמא ןרעכיזרַאפ ןעק יז זיולב לייוו ,עיטַארקַאמעד עלעירטסוד

 .טלעוו רעד ףיוא עיטַארק

 ןעמוק רימ ןזומ סרערעל ןוא דניירפ ןוא סרעוטלוש ערעזדנוא וצ ןוא

 : טעברַא רעזדנוא זיא רעִירפ יו רעמ ךָאנ !עיצַאלַאזיא ןגעק : גנוזָאל ןטימ

 רימ .קלָאפ רעזדנוא ןופ סיוא טינ םענייק ןסילש רימ ןוא !קלָאפ ןיא ןייג

 ,תורוד עלַא ןליוו
 ןָאט וצ חוכ ןבַאה רימ ןענעק ןביולג ןפיט ַא ןופ טקרַאטשעג זיולב

 .טעברַא רעזדנוא
 ןופ לרוג רעד ,קלָאפ רעזדנוא ןופ לרוג רעד ןעוו געט ןיא ןבעל רימ

 .ןדישטנַא טרעוו טלעוו רעד
 טעוװ רענייק !בוח רעזדנוא זיא סָאד -- טנגוי רעד ןופ גנויצרעד יד

 גנויצרעד יד רעביא טזַאל סָאװ ,קלָאפ ַא !ןָאט טינ זדנוא רַאפ טעברַא יד
 סָאװ ,טנגוי ַא ןָא .ןבָאה טינ טנגוי ןייק טעװ ,ןטייווצ ַא רַאפ טנגוי ןייז ןופ
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 ,קלָאפ ןופ סעיצידַארט יד ןיא ןוא רוטלוק רעד ןיא טעװעדַאהעגפיוא זיא

 רעקלעפ עשיטנַארגימיא ערעדנַא עלַא .ןגרָאמ ןייק ןבָאה טינ קלָאפ ןייק ןעק

 ,סעילַאּפָארטעמ ערעייז ןופ חוכ ןטימ ןבעל ןלעװ ןוא ןענעק עקירעמָא ןיא

 יד עקירעמַא טנייה רעבָא זיא ןדיי ייב .ּוװשרעדנַא ןארַאפ ןענייז סָאװ

 זיױלב םויק ַא ןבָאה ןעק םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד ןוא ,עילָאּפַארטעמ
 .(במָאלָאג םהרבא) טייקשידיי טימ

 רעד וצ .שפנה תחמש וצ רָאנ תובצע וצ טינ ,ןייז ףרַאד ףור רעזדנוא

 זיא ץלַא טינ זַא ,סיוא ןיוש זיא ץלַא טינ זַא ,ןביולג ןופ ,ןביולג ןופ דיירפ
 .ןריולרַאפ ןיוש

 -ייפעג לָאמ ןטשרע םעד ענליוו ןיא רעטעברַא עשידיי ןבָאה 1892 ןיא

 ךיא ןוא רעטעברַא עשידיי ריפ טדערעג ןבָאה סע .יַאמ ןטשרע םעד טרע

 .ןביולג ןוא הנומא עטספיט יד ןענופעג דייר ערעייז ןיא בָאה

 ץרַאה סעמעוו ,ּפַארַא טינ ךיז ייב טלַאפ סע סָאװ ,רעד זיא ךעלקילג;

 -טנייפ ןופ ןצילב םייב ,ןטַאמרַאה ןופ ןרענוד םייב וליפַא טינ טרעטיצ סע
 ןסיירעצ וצ טָארד םערוטש רעד ןעוו ,טלַאמעד וליפַא ןוא ןטענַאיַאב עכעל

 .ףיש רעכעלקילגמוא רעד ןופ ןעלגעז יד

 טינ ,תמא םעד טגָאז ןוא יירפ ןוא ןפָא סױרַא קידנעטש טערט ,

 ןסקיב ענעדָאלעגנָא יד רַאפ ,גנוטסעפ רַאפ ,עמרוט רַאפ ךיז קידנקערש

 .טינ ךיוא טיוט רַאפ וליפא ןוא

 טנפַאװַאב ,טייקכעלשטנעמ ןופ רעצנַאּפ םעד ןַאטעגנָא רָאנ רימ ןבָאה,

 טימ זדנוא ןטישַאב ןטַאמרַאה ערעייז ןופ ןרענוד יד ןגעמ ,ןסיוועג טימ

 ןלעוװ ןליוק יד ;טנַאװ עטסעפ ַא יוװ ןייטש ץלַא ןלעװ רימ ,ןליוק לגָאה ַא

 ןלעוו םיתרשמ-םונהיג יד ןוא ,ןרעו ןכַארבעצ ןלעװ ןזיּפש יד ,ןצַאלּפ

 ,"ןטייק ןיא ןדימש וצ זדנוא ןרעוו דימ ךעלדנע

 רעד .רעצנַאּפ רעזדנוא זיא סָאד -- טייקכעלשטנעמ ןופ רעצנַאּפ רעד

 .ןפָאװ רעזדנוא זיא סָאד -- ןפיוועג ןופ ןפַאוװ

 ,ןפַאװ רעטלַא ןַא ,רעצנַאּפ רעטלַא ןַא זיא סָאד
 ךיוא רעבַא ,ןרָאלרַאפ ןפַאװ םעד טימ ןעמ טָאה ןטכַאלש ךס ַא

 זיא סָאד -- ןייז רבוג ףוס לכ ףוס זומ טייקכעלשטנעמ לייוו ,ןענווועג

 ! הנומא רעזדנוא

 1941 יַאמ
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 ןסיוועג ןשידיי ןוא ןסיוו ןשידיי ןגעוו

 -ַאיצַאנ רעשינַאקירעמַא-לַא רעטשרע רעד ףיוא ןטלַאהעג ,עדער)

 רַאונַאי ןט14 סעד ,גנויצרעד רעשידיי רַאפ צנערעפנַאק רעלַאנ

 (קרָאי-וינ ןיא 1

 םייב .שפנה ןובשח ןָא ןובשח ןייק ךעלגעמ טינ זיא גנויצרעד ןיא...

 ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ,גנויצרעד ןופ ןוא רוטלוק ןופ דנַאטשוצ ןקיטנייה

 ןַא ןוא שינרעטיב ןּפָארט ַא ןָא שפנה ןובשח ןייק ןייז טינ ןעק ,ללכב

 .תוקפס

 ןעמ ןעק ?הנכס ןיא גנויצרעד עשידיי רָאנ זיא :ןגערפ ליוו ךיא

 רעד ,ןײלַא טלעוו יד ןוא ? שואי ןיא ןלַאפנײרַא ןטַאטלוזער עריא ןופ רַאנ

 יד ,שטנעמ רעד ,עיצַאזיליוװיצ ןוא רוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןיא סיזירק

 עלַא ייז ןענייז ,םיא ףיוא טגיילעג טַָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנונעפַאה עסיורג

 ? ןרָאװעג טליפרעד
 ,טסיירט עגנירג וצ ַא ןעניפעג ןלעװ רימ זַא ,ןגעווטסעד ןופ ןיימ ךיא

 ןוא ריפסיוא םענײמעגלַא םעד טימ רָאנ ןעגעגונגַאב ךיז ןלעוו רימ ביוא

 יד ןופ ןעמַאר יד ןיא רָאנ הלועּפ ריא ןוא גנויצרעד עשידיי ןלעטש

 ןעמ זומ גנויצרעד וצ .סעמעליד ןוא ןעמעלבַארּפ עכעלשטנעמ עסיורג

 ןיא ןטכַארטַאב ןעמ ףרַאד ןעמעלבָארּפ-סגנויצרעד ןוא שיפיצעּפס ןייגוצ

 טינ רימ ןבָאה רעדייל .שיטקַארּפ סיוכרוד -- ןעמַאר ענעגייא ערעייז

 -פיוא ןוא ןעמעלבַארּפ ענייז ןגעוו ,ךוניח ןשידיי ןגעוו ןעגנושרַאפ גונעג

 ןייק ָאטינ זיא סע .רעטצניפ רעד ןיא רימ ןּפַאט ןעגנושרָאפ ןָא .ןעוט

 .גנושרָאפ ףיוא טיובעג קיגַאגַאדעּפ-לוש עשידיי

 ִּצ

 טקריוועג זדנוא ףיוא טלעוו עשיגָאגַאדעּפ עקימורַא יד טָאה יאדווא

 ,סערָאמ עריא טימ רעמ רעבָא טקריוװ יז .ןטכעלש םוצ ייס ,ןטוג םוצ ייס
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 ןעמ טגָאז .גנויצרעד עלעוזיו עדָאמ ַא טציא זיא טָא .ךות ריא טימ יו

 ןעמליפ ,סעמַארגַאיד ,רעדליב גונעג רעדניק יד ןזייוו רָאנ טעוו'מ ןעוו זַא

 רעגנירג ךס ַא ןרעװ גנויצרעד ןופ טעברַא יד טעװ ,סעיצַארטסוליא ןוא

 ןיא רעבָא ןעמ טעז ,קיטכיר יאדווא זיא טייוו ױזַא ףיוא .רעקידהלועּפ ןוא

 זיא ,ןעמעלבַארּפ ןוא ןטייקירעוש עשירעיצרעד עלַא רַאפ הפורת ַא םעד

 .טכעלש רעייז ןוא רעייז

 ןשילָאכנַאלעמ םוצ הפורת ןייק ןייז טינ ןעק גנויצרעד עלעוזיוו

 -נסיורד ןימ ַא טימ רָאנ ןדנוברַאפ זיא'ס לייוו ,ךוניח ןשידיי ןיא דנַאטשוצ

 .קיטרַאּפ זיא ןוא טיירגעגוצ טרעוו דניק ןרַאפ גנידצלַא .ןעז ןופ ןפוא ןקיד

 ןייק ןענעק ,טעברַא רעד ןיא ןייז טינ ןלָאז ייז קיטיינ יו ,ןעלטימ עלעוזיוו

 "עניא ןופ , ןעז סָאד רעדָא ,זעז עטפקינייוועניא סָאד ןטייברַאפ טינ לָאמ

 רעדעי ןופ ןעמענַאב עפיט סָאד ןטייברַאפ טינ ,ךיא ןיימ ,ןעק סע ."קינייוו

 ,רעקוקוצ ַא רָאנ טינ שטנעמ רעדעי זיא "ןעז,, ןימ ןתמא ןיא .גנוניישרעד

 ןייז לָאמ טפָא ,ןעגנובעלרעביא ענייז .רעפַאשטימ ַא ןוא ףתוש ַא רָאנ

 עוויטַאערק סָאד טרעכיײרַאב ןוא טקריװַאב גנַאג-סנבעל רעקיטסייג רעצנַאג

 | .טייקכעלקריוו רעד ןופ עיצּפעצרעּפ יד ןיא ןעז

 ַא ךעלגעמ זיא ןעלטימ עשינַאכעמ טימ רָאנ זַא ,טינ ןכב ביילג ךיא

 טימ זַא ,דשח ַא לָאמ טפָא בָאה ךיא .גנויצרעד עשידיי ַא ןוא עכעלשטנעמ

 רעד ןגעוו (טרעדנוהרָאי רעט17) סוינעמָאק ןַאהַאי ןופ עעדיא רעטוג רעד

 "ַאק רענַאקירעמַא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ,היארה שוח םעד ןצונ ןופ הכרב

 .ןסערעטניא עלעיצרעמ

 עכלעוו ןופ ,סעדַאמ עשיגַאגַאדעּפ ןגעוו דייר יד ןעוועג זיא טציא זיב

 ךימ ליוו ךיא .ןסיוועג רעזדנוא ןקיױרַאב סָאװ ןוא טּפַאכרַאפ ןרעוװ רימ

 טכוד ,ליפ וצ ןיוש ןבעל רימ .ןטעברַא-שרַאפ ןיא לגנַאמ םוצ ןרעקמוא

 .סעדער"ץנערעפנָאק ןוא ןרושַארב ,ןטעלפמַאּפ ןופ רעטלע-טייצ ַא ןיא ,רימ

 יד טימ לופ ןענייז ןעגנולמַאז ןוא ןלַאנרושז עשיגָאגַאדעּפ עטסרעמ יד

 ןשידיי ןופ טיבעג םעד ףיוא גנושרָאפ ןגעוו ןעמ טדער .סעדער עקיזָאד

 גנושרָאפ רעד וצ זומ ןעמ ןוא ,דלעפ טיירב ַא רעייז ןייז סָאד זומ ,ךוניח

 "גסיוו ןייא יװ רעמ ןופ גייצעג יד טימ ןוא תוירחא סיורג טימ ןטערטוצ

 ,קיגָאגַאדעּפ זיולב טינ ןייז ןזומ ןענילּפיצסיד יד .ןילּפיצסיד רעכעלטפַאש

 ןוא ענעיגיה-ָאכיסּפ ,("קריָאװ לעשַאס,) טעברַא עלַאיצַאס ךיוא רַאנ

 ,טעברַא-ןּפורג
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 רעקיסיוכרוד ןופ ןוא ןטנעמירעּפסקע ןופ קינכעט יד זַא ,טלַאה ךיא
 .גונעג ןייז טינ טעװ גנושרָאפ רעשיטסיטַאטס

 עכלעוו טימ ,ןעגנושרָאפ יד ןופ געוו ןפיוא רָאנ ןייג ןלעו רימ ביוא

 סנַאשויבירטנַאק , יד ןיא זדנוא טָאה קרָאי-וינ ןופ "שזדעלָאק סרעשטיט,

 ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ןטצעל םעד ןופ ךשמב ןעקנַאשַאב "ןָאשייקוידע וט

 קינכעט יד ןצונַאב וצ קיטיינ ךיוא זיא סע .קעװַא טינ טייוו רימ ןלעװ

 דרַאלָאד סָאװ ,יקצעינַאנז ןוא סַאמַאט סָאװ "ןטנעמוקַאד עכעלנעזרעּפ , ןופ

 עסיורג זַא ,ללכב טלַאה ךיא .טצונַאב ריא טימ ךיז ןבָאה ןגעלָאק ענייז ןוא

 ,דומילה-רדס םעד ןטייב טימ רָאנ ןכַאמ ןענעק טינ ןעמ טעװ ןעגנורעדנע

 .ןרעסעברַאפ וצ םיא ןוװּורּפ ײלרעלַא טימ רעדַא

 -רעה ,סוינעמָאק ןופ ןבױהעגנָא ,קידָאטעמ ןופ טיבעג רעצנַאג רעד

 ןוא קירטעּפליק רענַאקירעמַא עקידרעטעּפש יד זיב גרעווטסיד ,טרַאב

 -רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טינ טקעד טיבעג רעקיזָאד רעד ,גָאר דלָארעה

 .לצרַאװ ןקידעבעל ַא רַאפ טייקשידיי ןייז ןכַאמ ןוא דניק עשידיי סָאד ןעִיצ

 טינ ,טיבעג רעדנַא ןַא וצ רָאג ןרעהעג ןעמעלבַארּפ עטסשיטירק יד

 ,גנודליב עשידיי ,לַאפ םעד ןיא ,גנודליב ןבעג ןוא ןענרעל ןופ טיבעג םוצ

 -עג ןוא טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ןעמערָאפ ןופ טיבעג םוצ רָאנ

 יז ןטלַאטש

 ,ןפַאשעג עקירעמַא ןיא טרעוו דיי רעיינ ַא ןוא שטנעמ ּפיט רעיינ ַא

 יז ןענייז סיוועג זַא ,רעדניק ענעגייא ענייז ןגעוו ןגָאז ןעק רענייא רעדעי

 םדוק רעבָא ,ןעמַאמ רעד ןיא לסיב ַא ןוא ןטַאט םעד ןיא לסיב ַא ןטָארעג

 יד ןַא ןפור ןגָאלָאיצַאס יד סָאװ ,סָאד .ךיז ןיא ןטַארעג ייז ןענייז לכ

 הרצ יד .ןטיבעג ךיז טָאה ,ןשטנעמ םעד ןופ "רוטקורטפ-רעטקַארַאכ,

 ןוא ןעמונַאב גונעג טינ ךָאנ סע ןבָאה ,סרעיצרעד עשידיי ,רימ סָאװ זיא

 יד טימ ּפָא ךיז ןביג סָאװ ,ןענילּפיצסיד עכעלטפַאשנסיװ יד .ןענַאטשרַאפ

 ללכב ךָאנ ןעמ טָאה ,טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןעמעלבַארּפ

 .דניק ןשידיי רענַאקירעמַא םעד ןופ גנושרָאפסיױא רעד וצ ןגיוצעגוצ טינ

 שי

 ךס ַא זיא אפוג גנויצרעד יד ןוא גנויצרעד רעשידיי ןופ םעלבָארּפ יד

 ַא סע זיא רשפא .ןבעגוצ ןליוו רימ יװ ,רערעווש ןוא רעטריצילּפמָאק
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 ןלעװ טינ ןוא טייקירעווש עקיזָאד יד ןעז ןלעװ וצ טינ ,זדנוא ייב רעגַאב

 ןופ עיצַאקיפילפמיס יד ןפורעג סע טלָאװ ךיא .ריא טימ ןענעגעגַאב ךיז

 רוקמ םעד ףיוא ןזייוונַא טנעקעג טלָאװ ןעמ זַא ,טכוד רימ .ןעמעלכַארּפ

 ןופ טַאטלוזער רעד רעדיוו זיא'ס .טמַאטש גנוכַאפנייארַאפ יד ןכלעוו ןופ

 -עג רעשיגָאלָאנכעט רעד ןופ ץנעדנעט יד ,עיצַאזיליוויצ רעשינַאכעמ רעד

 ןרעדָאפ קינכעט יד ןוא ןישַאמ יד .ןבעל רימ רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעז

 ןכעלשטנעמ ןיא .סעצַארּפ ןדעי ןופ עיצַאקיפילּפמיס יד ,טײקטכַאפנייארַאפ

 -טלקיוורַאפ רעלופ רעד טימ ןעז ץלַא ןעמ זומ גנויצרעד רעד ןיא ןוא ןבעל

 .טייקירעווש ןוא טייק

 ,םויק רעכעלשטנעמ יו ,תוירחא ןַא ,לוע ןַא זיא גנויצרעד עשידיי

 ןוא ,טינ ליוו גנויצרעד ענרעדָאמ יד .תוירחא ןַא זיא רוטלוק עכעלשטנעמ

 יד זַא ,רַאנ ליוו יז .תוירחא עקיזָאד יד ןכַאמ רעגנירג ,ןלעװ טינ רָאט

 ןענרעל ןעמ לָאז ,טנרעל ןעמ סָאװ זַא ,הבהאב ןעמענפיוא יז ןלָאז רעדניק

 .גנַאװצ טימ טינ ןוא ,ןעמענפיוא שירעפעש ַא ןייז לָאז סע ,עביל טימ

 -ַאטעמ טינ זיא ,יז עז ךיא יװ ,רעִיצרעד ןרַאפ םעלבַארּפ-רקיע יד

 'סיזירק דעד רַאנ ,ןשרעהַאב ךיז טזַאל סָאװ ,טיבעג ַא זיא סָאד ,עיגָאלַאד

 ןגנוי םעד ןופ טייקכעלנעזרעפ יד ,טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רטד ןופ

 רעטרירגעטניא רעצנַאג רעד טינ רעמ לכ םדוק זיא רע .עקירעמַא ןיא ןדיי

 רעיינ רעד .ןבעל שידיי תורוד ןופ ךשמב ןעוװעג זיא רע סָאװ ,שטנעמ

 ,רוטלוק ןייא ןיא רע טייטש סופ ןייא טימ .שטנעמידנאר ַא זיא שטנעמ

 ןופ דילג ַא רע זיא טייז ןייא ןופ .רעטייווצ רעד ןיא סופ ןטייווצ ןטימ

 רע טרעהעג טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טייהרעדנימ ַא ,עּפורג רעשינטע ןַא

 רעפטנע ןייק .ןטקילפנַאק טימ לופ זיא המשנ ןייז .רוטלוק-טייהרעמ רעד וצ

 ןעמעלבָארּפ ךס ַא .ךעלגעמ טינ םיא רַאפ זיא ןסיורד ןופ גנוזייל ןייק ןוא

 ןסיוועג ןייז ?ֵאפ ןוא ךיז רַאפ ןרעפטנערַאפ ןײלַא רע זומ ןטייקירעוװש ןוא

 ןרַאּפשנַא ךיז ןעק רע ןעוו טגָאמרַאפ שטנעמ ַא סָאװ ,חוכ רעד טלעפ סע

 ןרעדנּוװ ךיז רימ ןפרַאד .חסונ-סנבעל ַא ףיוא ןוא עיצידַארט-סקלָאפ ףיוא

 רעכלעוו טימ ,הדירמ רעד ףיוא ןוא טײקנײלַא ,טייקטמותירַאפ רעד ףיוא

 ?ןגעקטנַא ךיז טלעטש טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ עטעקַאנ עקיזַאד יד

 -נַאר ןופ טנעמָאמ םעד רעסיוא טנעמַָאמ ַא ךָאנ ןַארַאפ רעבָא זיא סע

 ןשידיי םענרעדַאמ ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ ַא אקווד טינ זיא סָאד .טייקיד

 סָאד ,עילָאּפָארטעמ יד .ללכב ןבעל ןכעלשטנעמ םענרעדָאמ ןופ רַאנ ,ןבעל
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 ,סרעגייטש-רוטלוק ײלרעלַא ןופ שינעגעגַאב יד ,ןבעל עשיטַאטשסיורג

 פיט םעיינ ַא ןפַאשַאב ןבָאה עיגַאלַאנכעט ענרעדַאמ יד ,רקיע רעד ןוא

 טייוו ױזַא ןעגנַאגעג טלָאװ ךיא .ןסערעטניא "עלַאטנָאזירַאה , טימ שטנעמ

 .טייקכעלנעזרעּפ "רעלַאטנַאזירָאה ,, ַא טימ שטנעמ רעד :םיא ןפורוצנָא יו

 רעד ,ןלָאבמיס רעביא טמענ שטנעמ רעד זַא ,טסייה סָאד ? סע טסייה סָאװ

 -ַאזיליװיצ רעשינכעט רעד ןופ ,הביבס רעשיגָאלַאנכעט ןייז ןופ טשרקיע

 רעשירָאטסיה ןוא ןבעל רעגייטש ןטסקינייוװעניא םעד ןופ טינ רעבָא ,עיצ

 סעיצַאריּפסַא ןוא ןסערעטניא יד טימ רָאנ טבעל רע .גנולקיװטנַא-רוטלוק

 .דמערפ םיא רַאפ זיא טייקידתורוד .רוד םענעגייא ןייז ןופ ןשטנעמ יד ןופ

 -שטנעמ עטספיט ענייז טקעד ,םיא םורַא ,טנייה רָאפ טמוק סע סָאװ סָאד

 .ןסערעטניא עכעל

 טָאה שטנעמ רעכעלרעטלעלטימ רעד סָאװ גנונַאּפש יד ןוא קילג סָאד

 -ער ןוא גנורעלקפיוא ןופ הפוקת יד סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןעזעג

 םעניא רקיע רעד רע טריּפש ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעזעג טָאה סעיצולָאװ

 ,טנייה

 ַאמָאה, רעד זיא תורוד עקידרעִירפ ןופ ןעגנופַאש-רוטלוק עגונב

 רע .שירטנעצַאגע סיוכרוד זיא סָאװ ,םענייא ןופ עגַאל רעד ןיא "סיוװַאנ

 ןפַאשַאב ןגעווטענייז ןופ רָאנ טשרמולכ טלָאװ ץלַא יוװ ,ליוו רע סָאװ טמענ

 בושח זיא סָאװ ץלַא ןופ סָאמ יד ןענייז ןרעגַאב ענייז ןוא רע .ןרַאװעג

 ,עיצידַארט יד ,סרעקנעד-טלעוו יד ,ךנת םעד טריטַאריּפ רע .לופטרעוו ןוא

 רעד ןיא טינ לַאמ ןייק רעבָא זיא רע .ןבעל ןוא הנומא ןופ ןפירגַאב

 ןיא תוחוכ עשירעפעש ןוא עקיטסייג עסיורג יד טימ רירַאב ןפיט ןיא ןתמא

 טינ זיא רע .טלעוו רעד ןופ ןוא קלָאפ םענעגייא םעד ןופ עטכישעג רעד

 ןגעוורעד טינ ךיז טעװ רע .ןבעל-סקלָאפ ןוא טייצ טימ רירָאב םוש ןייק ןיא

 ןבעל ןיא ןוא רוטלוק רעד ןיא ןעמָארטש עפיט עתמא יד ןבעגרעטנוא

 .קלָאפ ןייז ןופ

 עבושה יד ןזיװעגסױרַא ןבָאה סע ןכלעוו ,עילָאכנַאלעמ ןוא שואי םעד

 יד ןעמערופ וצ טייקירעווש רעד ןגעוו טדערעג ןבָאה ייז ןעוו ןטנערעפער

 רימ לייוו ,םעד ןופ טמַאטס ,דניק ןשידיי ןופ טייקכעלנעזרעּפ עזעיגילער

 -כעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ןעמערופ וצ יװ ,טינ ,רעדייל ,רענייק ןסייוו

 ףוא טפָא וצ ןבָאה רימ לייוו ,רימ טכוד ,טינ ןסייוו רימ ןוא .ללכב טייק

 ףיוא טגַאמרַאפ גנויצרעד עכלעוו ,ןטייקירעווש יד טכַאפנייארַאפ ליפ וצ
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 ,טביולגעג ןוא גנַאגוצ ןשירעִיצרעד רעזדנוא טריזינַאכעמ ןבָאה רימ .תמא ןַא

 ןכַאז עסיורג ןעמ ןעק ,קינכעט רעטסעב רעד טימ ,קינכעט טימ רָאנ זַא

 | .ןָאטפיוא

 רעכעה זיא הנווכ זַא ,ןזיוועג זדנוא ןבָאה ןבעל סָאד ןוא גנורַאפרעד ידי

 "לַאטנָאזירָאה , טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד טרעוו םיוק זַא ,קינכעט יו

 עקידתורוד:רוד ןופ גנוקריוו רעד רַאפ טייקיעפ-םענפיוא ריא טרילרַאפ ןוא

 -ַארט עשידיי ןעמענוצפיוא קיעּפמוא ךיוא יז טרעוװ ,תועּפשה עשירעפעש

 .םויק-סקלָאפ רַאפ תוירחא ןוא לוע ןשידיי ,עיציד

 -שידיי יד ךיוא זיא ,ןרָאװעג טכַאלפרַאפ זיא טייקכעלשטנעמ יד לייוו |

 טייקטיירג ןָא ,תובהלתה רעסיורג ןָא ,עשירעפעשמוא ןַא ,ערעגָאמ ַא טייק

 טינ ,ןייז -ןדיי ןופ קיגַארט יד ןעמענוצפיוא טייקיעפ רעד ןָא ,ןברק ףיוא
 | | ,דיירפ יד ןוא גונעת םעד רָאנ

 ןוא קיגַארט ,גנויצרעד רעשידיי ןופ ןסולָאּפ ייווצ יד קעװַא ןעמ טמענ . ; ;

 ןעמ טכַאמ ,הלואג ךָאנ טפַאשקנעב ןוא ןוא רעצ ,הילע ןוא ןברוח ,דיירפ

 ,ןעהעש עטלייצעג ףיא קסע ןַא סםַארגָארּפ-סגנויצרעד ןצנַאג םעד ןופ

 ,רָאג טָאה ןוא וויסקודָארּפ טינ טַאטלוזער רעד טרעוו ,"טייקשידיי עגנירג

 ,גנויצרעד ַא ןַארַאפ :ןריפסיוא רעבירעד ליוו'כ .גנוקריוו עּפַאנק ַא רָאג

 םעד ןופ ןעק סָאװ ,גנויצרעד ַא ןוא ,לוע םעד ןכַאמ רעגנירג .ךיז ליוו סָאװ

 .ןײגקעװַא טינ טייקשידיי לוע

 ,גנומיטש ַא טרעהעג בָאה ךיא .ךַארּפש עלַאנַאיצַאנ ןינע םוצ םוק'כ

 ןעמ טָאה ױזַא -- שיערבעה טינ ןוא שידיי טינ .ןייגייברַאפ יז ןעק ןעמ זַא

 ןופ גנויצרעד רעד רַאפ קיטיינ ןתמא רעד ןיא ןענייז --- טקירדעגסיוא ךיז

 ,טגָאזעג ןבָאה לייט .שרעדנַא סעּפע רָאג קיטיינ .זיא'ס .דניק ןשידיי םעד

 ןוא ןבעל ןשידיי ןטימ טפַאשטנַאקַאב ַא טּפיוהרעביא ןייז ףרַאד סָאד 'זַא

 םעד וצ ףרַאד גנויצרעד עשידיי זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא .סעיצוטיטסניא

 ףרַאד םעד בילוצ זַא ןוא .ליפעג ןזעיגילער ןפיט ַא ןופ ןרעוו טריריּפסניא

 טרירטנעצנַאק ןבעל-עדניימעג עשידיי עצנַאג סָאד ,עדניימעג עצנַאג יד

 -עטניא עריא ןופ טייקליפ רעד םורַא ןוא עיצַאגערגנַאק רעד םורַא ןרעוו

 ןגעוו קנַאדעג םעד טרעהעג עיסעס רעדנַא ןַא ייב וליֿפא בָאה ךיא .ןסער

 -רָא יד ףרַאד יצ ,טסּוװעג טינ ןוא "עדניימעג רעשידיי רעשינַאגרָא , ןַא

 ןופ טייקיטרַאליפ יד ןוא םזילָארולּפ םעד ןפילשפיוא עדניימעג עשינַאג
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 זיא םעד ןָא ;ןפילשנייא ךיוא םיא געמ יז רעדָא ,ןבעל-רוטלוק רעזדנוא

 ! ליפ רעייז קיגנעהּפָא

 ליוו ךיא .ךַארּפש עלַאנַאיצַאנ ןינע םעד וצ ןרעקמוא רעבָא ךיז ליוו ךיא

 רע ךַארּפש עכלעוו ,זדנוא ןופ רעקיצנייא רעדעי זַא ,םעד טימ ןבײהנַא

 -דער ערעדנַא יד יצ ,טציא סע וט ךיא יו ,שידיי ,ךיא יצ ,ןדער טינ לָאז

 ףייא טדער רע ןעוו זדנוא ןופ רענייא רעדעי ,שילגנע ,רימ רַאפ ,סרענ

 דניק םוצ שרעדנַא טדער רע .ןכַארּפש ליפ ןתמא רעד ןיא טדער ,ךַארּפש

 רעד ןיא שרעדנַא רעטרעװ יד טביילק רע ,יורפ רעד וצ שרעדנַא ןוא

 טפַאשלעזעג רעד ןיא שרעדנַא ןוא ,עטנעָאנ ןוא ענעגייא ןופ טפַאשלעזעג

 -געמ ערעדנוזַאב יד ןוא טייקיטרַאליפ יד .טייל עבושח ןוא עדמערפ ןופ

 ןופ טייקכייר עכעלטנגייא יד זיא ,ןבָאה רימ סָאװ ,קורדסיוא ןופ ןטייקכעל

 -שטנעמ ריא ןופ ןמיס רעטסטלוב רעד ,טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד

 ןטלָאװ ץנערעפנַאק רעזדנוא ייב ןעגנוציז לייט זַא ,ךיז טכוד רימ .טייקכעל

 רענדָאמ רעסיוועג ַא טינ ןעוו ,ףייטש ױזַא טינ ןוא רעקידעבעל ןעוועג

 רעד ףיוא ןדער ןשטנעמ לייט טביולרעד טינ טַאה סָאװ ,"ךורע ןחלוש ,

 -עג ייז טָאה ןוא "קיכַארּפשליּפ, ןדער ןענעק ייז רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש

 .ןושל ןפייטש ,ןכיילג ןייא ףיוא ןעמעלַא זדנוא וצ ןדער וצ ןעגנּוװצ

 ערעזדנוא ןענייז עדייב .שידיי ןוא שיערבעה ןינע םוצ ךיא םוק טציא

 -עג ןענייז סָאװ ,ןרוטַארעטיל יד ןוא ןכַארּפש עדייב .ןכַארּפש עלַאנַאיצַאנ

 עדייב ,טײקיטרַאנגײא רעזדנוא טיהעגפיוא ןבָאה ,ייז ףיוא ןרַאװעג ןפַאש

 רעזדנוא רַאפ םויק ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עשירַאטסיה ייז ןענייז

 רענייא ןופ הווצמ יד ןוא לוע םעד טמענ סָאװ ,גנויצרעד עשידיי יד .קלָאפ

 עדייב ןופ לוע םעד טמענ סָאװ ,יד יאדווא ןוא ,ןכַארּפש עקיזַאד יד ןופ

 טימ טקַאטנָאק ןיא רעכיג דניק סָאד טגנערב ,ערעזדנוא תונושל עלַאנָאיצַאנ

 ,ךשמה רעשידיי ןוא ןבעל שידיי טײטַאב סע סָאװ ,טעטילַאער רעלופ רענעי

 ןופ ךַארּפש רעד ףיוא רָאנ .רָאטקַאפ-ךַארּפש םעד טנקיילרַאפ סָאװ ,יד יו

 םעד ןוא טפַאשקנעב יד ,רעטיצ םעד ןליפרעד ןעמ ןעק איבנה היעשי

 רָאי טנזױט ןופ ןושל םעד ףיוא ,שידיי ףיוא רָאנ .דייר ענייז ןופ סָאטַאּפ

 ,ןדיי ןטושּפ םענופ טייקכעלשטנעמ יד ןייטשרַאפ ןעמ ןעק ,ןבעל שידיי

 ןופ עביל יד ,דניק ןשידיי םעד ןופ טפַאשגולק יד ,רעטקַארַאכ ,הנומא ןייז

 רעלופ רַאפ רוד ַא ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,הדירמ יד ,רעטומ רעשידיי רעד

 .גנויירפַאב רעכעלשטנעמ רעלופ ןוא רעשידיי

587 



 ןייק טינ טפַאשַאב יז ;טייקירעװש םרוג יאדווא זיא גנויצרעד אזַא

 ןייז דיי ןופ תוירחא סָאד ןכַאמ טינ ןעק יז ;עיצַאקיפילּפמיס ןוא סעיזוליא

 טייצ רעזדנוא ןיא ןבעל ךעלשטנעמ ַא ןבעל וצ רעווש זיא סע לייוו ,גנירג

 ןיא תיצמת ןשידיי ןוא רעגייטש ןשידיי ןטיהוצפיוא רעווש זיא'ס ןוא

 "טיײקלַאטנָאזירָאה,, רעד ןגעק תולוגס יד ןופ ענייא זיא יז .געט ערעזדנוא

 ןענייז גנופַאש עלַאנַאיצַאנ ןוא ןבעל ,ןושל .ןשטנעמ םענרעדַאמ םענופ
 .תולוגס יירד

 ןיא הנכס ַא עקַאט ןַארַאפ זיא יצ :םעלבָארּפ עטצעל יד טביילב

 ןוא ןדָאטעמ עשירעַיצרעד לייט ןופ טייקכעלטלעוו רעד ןיא ,םזירַאלוקעס

 .ןבעל ןשידיי םוצ עגונב סעיפַאסַאליפ-סגנויצרעד וליפַא

 -ָאס ןוא עשירָאטסיה ,תובושת ײלרעלַא ךעלגעמ ךות ןיא ןענייז סע

 ןעמ יו ,טריסנַאינ רעמ ליפ זיא ףירגַאב ַא יו טייקכעלטלעוו .עשיגָאלָאיצ

 ןוא ןעגנַאגוצ ןופ טייקליפ ַא זיא םזירַאלוקעס .הביבס רעזדנוא ןיא טניימ

 טמַאטש סָאװ ,ַאזַא ה"ד ,עשיגָאלַאקע ןַא טייקכעלטלעוו ַא ןַארַאפ .ןפירגַאב

 ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עסיורג ןופ גנורעדנַאװרעביא רעד ןופ

 ,םיגהנמ ןוא סעיצידַארט עקידרעירפ ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןימ ַא -- םעד בילוצ

 -ַאוצ םענײמעגלַא םעד ןיא .ןעוועג טינ ןענייז ייז סָאװ ,קיגנעהּפָאמוא

 יד ךיוא טרילרַאפ ןטײקלַאיַאל ןוא עיצַאזינַאגרַא רעלַאיצַאס ןופ ךורבנעמ

 -טלעוו ַאזַא .טלַאהנַא ןלַאיצָאס ןייז ןביולג ןופ רעגייטש רעד ןוא הנומא

 סָאװ ,טקַא רעדעי שירעפעש טינ זיא'ס יװ ,שירעפעש טינ זיא טייקכעל

 ריא ןופ טדייל רוטלוק-שידיי יד .עיצַאזינַאגרָאזעד רעלַאיצַאס ןופ טמַאטש

 ןַארַאפ .ןבעל-סקלָאפ רעזדנוא ןיא סעּפורג עזעיגילער יד יװ ,רעקינייװ טינ

 ןכעלשטנעמ ןופ ,סיסּפעקס ןופ טמַאטש סָאװ ,ןגעקַא טייקכעלטלעוו ַא

 טָאה סיסּפעקס ַאזַא .ןסיוו ןלופ ךָאנ רעגַאב םעד ןופ ,ורמוא ןוא לפייווצ

 ןפלַאהעג טָאה יז ;טּפַאשנסיו רעכעלשטנעמ רעד ןופ םינושאר יד טרענעג

 .עיצַאזיליוויצ עשיטַארקַאמעד עקיטנייה רעזדנוא ןעיוב

 -כעלטלעוו ַא ןעמוקעגפיוא תורוד עסיוועג ןיא זיא ןבעל ןשידיי ןיא

 ,טייקכעלטלעוו ַא רעדיוװ ןַארַאפ .טסעטָארּפ ןלַאיצָאס טימ ןדנובעג טייק

 יד טימ ןבעל ןשידיי ןיא עשירעפעש ןוא עטוג סָאד ןדניברַאפ ליוו סָאװ

 ןייז ןכב ןענעק סע .םורַא טלעו רעד ןיא ןעוטפיוא עכעלשטנעמ עסיורג

 -ָאטסיה םרוג ןענייז סָאװ ,עלַאיצָאס ןוא עשיפָאסָאליפ ,ןעמרָאפ ײלרעלַא
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 -טלעוו ןופ ,םזירַאלוקעס ןופ ןכייצ םעד רעטנוא ןעייג סָאװ ,תופוקת עשיר

 .טייקכעל

 -סיוא טרעשַאב טינ זיא ,רוד ַא ךיוא לָאמ טפָא ןוא ,דיחי םוש ןייק

 ןעמיטשַאב ןיילַא טינ ןעק רע יװ טקנוּפ ,לפייווצ רעדָא הנומא ןביילקוצ

 םוש ןייק טינ ןוא ןוחטב רָאנ ,רעצ ןייק טינ ןוא דיירפ רָאנ ןלייווּוצסיוא

 -ּפעקס ךיז טייב קלָאפ ןקיבלעז ןופ ןבעל םעד ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד .שואי

 ,םזילַאנָאיצידַארט ןוא גנורעלקפיוא ,הלכשה ןוא םזיציטסימ ,הנומא ןוא סיס

 סָאװ ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןסעצַארּפ ענעי וצ טרעהעג

 ;ןשרעהַאב ייז ןענעק רימ טינ ןוא קינעטרעטנוא בור סָאד ייז ןענייז רימ

 רעפיט -- רעדנַא ןַא טימ ץלַא ןופ שימעג ַא זיא רוד רעקיטנייה רעזדנוא

 .ןוחטב ןוא סיסּפעקס ,ןברוח ןוא הלואג ,שואי ןוא ןביולג

 יד טימ רָאנ ןבײהנָא ןעק רע :ַאזַא םעלבָארּפ יד זיא רעִיצרעד ןרַאפ

 טינ ןענייז עכלעוו ,יד טימ טינ ןוא ,ןַארַאפ דניק םייב ןענייז סָאװ ,תוחוכ

 ,ירַאסעטנַאמ ַאירַאמ ר"ד ןיגַאגַאדעּפ עשינעילַאטיא עלעדייא יד .אצמנב

 טימ רָאנ ןבייהנַא טנעקעג טָאה ,רעדניק עוויטקעפעד טימ קידנטעברַא

 סָאװ ,ןפלָאהעג טָאה טנַאה יד .טנַאה רעכעלשטנעמ רעד ןופ טעברַא רעד

 זומ קיגַאגַאדעּפ יד .ןרעטסײמַאב טנעקעג טינ ךָאנ טָאה טקעלעטניא רעד

 סָאד ,רוטַארעטיל ,טסנוק ,טרָאװ יװ ,ןעלטימ ערעלוקעס יד טימ ןבײהנַא

 יד ןוא ליפעג ןכעלשטנעמ ןופ חוכ רעד ,ןבעלנעמַאזזצ עכעלשטנעמ

 ,תועּפשה יד ןענייז סָאד ןעוו ,ןטייווצ ןפיוא טָאה שטנעמ ןייא סָאװ ,העּפשה

 ערעלוקעס .המשנ עכעלשטנעמ יד ןכַאמ שירעפעש ןוא ןקעװ ןלעװ סָאװ

 ןעק ןעמ עכלעוו טימ ,תוהוכ יד ןענייז סָאד ןעוו ,ןעלטימ ןוא ןוויטַאמ

 ןיא ביוא ןוא .ןעלטימ יד סָאד ןענייז ,ןשטנעמ ןפיוא ,דניק ןפיוא ןקריוו

 :סױרַא ךיז טָאה ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןטובירטַא עכעלטלעוו עקיזַאד יד

 רשוי ךַאנ טפַאשקנעב עכעלשטנעמ ,טייקטיירג-תונברק ןוא השודק ןזיוועג

 -ַארּפ ,שירעפעש גנויצרעד יד זיא ,שפנ-תריסמ ןוא עביל ,גנוזיילסיוא ןוא

 .שידיײ-לַאנַאיצַאנ ןוא וויטקוד

 "ןושל ןענייז ,ןבעל רעזדנוא ןיא ןקריוו סָאװ ,תוהוכ ליפ יד ןשיווצ

 ערעזדנוא ןופ ךַארּפש יד ןוא ךַארּפש עקיליײה יד ,םישודק ןושל ןוא שדוק

 טימ ןעמוקעגמוא ןוא טפמעקעג ,טבעלעג ןבָאה סָאװ ,רעדירב-םישודק

 .םויק ןופ תוחוכ ,ןּפיל ערעייז ףיוא ריא
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 ןוא ,ןעגנומיטש עשילַאכנַאלעמ לָאמ וצ ןלַאפַאב ןײלַא ךימ ןעוו ןוא

 ,רעדניק טימ טנרעלעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ שרעדנַא ןייז ןעק יו

 ,רָאא קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןיוש ענעסקַאװרעד טימ ןוא עכעלטנגוי טימ

 ןיא עז ךיא ןוא .טייקכעלקריוו יד ןריטּפעצקַא ןופ ּפַָא טינ ךיז ךיא גָאז

 גנופַאש ןופ ןעמָארטש עקידעבעל עכעלטע טייקכעלקריוו רעשידיי רעד

 ךיוא רעבָא ,לארשי תנידמ ןיא ייס ,עקירעמַא ןיא ַאד ייס ,יובפיוא ןופ ןוא

 זַא ,ןעהעש ענעי ןיא ךימ טסיירט ךיא ןוא .לארשי תוצופת ערעדנַא יד ןיא

 ךיא רעבָא ,ןבעל עכעלשטנעמ סָאד ןעמערופ יאדװַא ףרַאד גנויצרעד

 ןטייקכעלגעמ ענייז ןופ ,דניק ןופ ,ןבעל ןופ טייקכעלקריוו יד ןריטּפעצקַא

 ,ןתועט ןוא ןלַאפכרוד ערעזדנוא ןופ ךס ַא .ןטייקטצענערגַאב ענייז ןופ ןוא

 תוחוכ עקידעבעל עלַא ןעזרעד ןלעװ טינ רעזדנוא בילוצ ןענייז ,רימ טכוד

 תוכ םעד ,לארשי ןופ חוכ םעד ,עקירעמַא ןופ חוכ םעד ,ןבעל ןשידיי ןיא

 .טייקידתורוד-רוד רעזדנוא ןופ חוכ םעד ןוא טייקמוטעמוא רעשידיי ןופ
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 עיציזיווקניא רעד ןוֿפ םישרוי יד ןוא יײלילַאג ָאעלילַאג

 ןגיניק-ןֿפָאזָאליֿפ ןוא ןֿפָאזָאליֿפ-ןגיניק ןגעוו

 ןשטנעמ םענדיב ןגעוו טרָאװ טוג ַא

 .נ.ע.8 ןוֿפ רַאֿפנעמַאזוצ םעד ברע

 -- הדגה רעד ןופ םינב ריפ יד

 ןייזטסּוװַאב ןכעלשטנעמ ןוֿפ ןּפיט ריפ

 ןבעגוצרעטנוא טינ ךיז -- ןעוועג זיא סולשַאב רעד

 םָאוטש ןגעק ןוא םָאוטש ןטימ





 ײלילַאג ָאעלילַאג

 עיציזיווקניא רעד ןוֿפ םישרוי יד ןוא

 א

 טרעייפעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ טָאה טלעװ עכעלטפַאשנסיװ יד

 ןוא רענָאיּפ ,רעלטפַאשנסיװ ןסיורג ןופ ייליבוי ןקירָאי טרעדנוה ריפ םעד

 .(1642--1564) ײלילַאג ַאעלילַאג לעבער

 סיורג טגַָאמרַאפ ןוא טנעקרענַא זיא גָאט ןקיטנייה םייב טפַאשנסיװ יד

 םעד ןטיבעג טפַאשנסיװ יד טָאה רָאנ טינ .טפַאשלעזעג רעד ןיא תובישח

 -יורג ַא ןיא ךיוא טָאה יז ,רעקלעפ עלעַירטסודניא יד ןופ ןבעל רעגייטש

 רעד ןעמוקעגפיוא זיא'ס .םזימיטּפָא ןופ טסייג ַא טכַארבעגנײרַא סָאמ רעס

 חוטָאנ רעד ןופ ןטפערק יד ןשרעהַאב שטנעמ רעד טעװ םיוק זַא ,ןביולג

 ןוא תוגַאד ךס ַא ןלעװ ,ןסיוו ענעברָאװרעד סָאד ןצונסיוא ןענעק ןוא

 .ןדניוװשרַאפ ןבעל ןשימָאנַאקע ןוא ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ גרָאז

 רעד ןיא הנומא רעד ןופ טקעּפסַא רעלעירעטַאמ רעד ןעוועג זיא סָאד

 .טפַאשנסיוו

 רעטייוצ א טלקיװטנַא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןט18 םעד טניז ןופ

 ןביולג רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טפַאשנסיו רעד ךייש סָאװ ,טקעּפסַא

 ,טגערפעג ךיז ןעמ טָאה ,סָאװ רַאפ .ןשטנעמ ןופ גנוריזילַאנַאיצַאר רעד ןיא

 -טנעעג ןעמ טָאה ,רַאפרעד ? גירק ןוא האנק ,האנש ,טײקמערַא ןַארַאפ זיא

 טינ זיא ןוא טרעלקעגפיוא גונעג טינ זיא שטנעמ רעד לייוו ,טרעפ

 -קילג עיינ ַא ןוא --- סע טעדליב ,ןגיוא יד קלָאפ םעד טנפע .קיניזטסּוװַאב

 .ןעמוק טעװ טייצ עכעל

 -ַאנכעט רעד ןופ ןוא טפַאשנסיװ רעד ןופ ןעוטפיוא יד ןופ רענייא

 ללכב טָאה שטנעמ רענרעדַאמ רעד סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא עיגַאל

 .גנודניפרעד טסייה סָאװ ,ןעמָאנעפ םעד רַאּפ קינכעט יד ןענופעג
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 רעדָא דָאר ַא ןדנופרעד טָאה סָאװ ,שטנעמ רעוויטימירּפ רעד ןיוש

 רעכלעוו ,שטנעמ רעד ךיוא ,םייחי-ילעב טשימייהרַאפ רעדָא ,ןגָאװ םעד

 ,ןפוא ןַא ןענופעגסיוא ,עיצַאזיליויצ ןופ הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא טָאה

 -עג ןענעכייצרַאפ וצ רעדָא ,ןעקנַאדעג ןבעגוצרעביא טפירש ןיא ױזַא יו

 רעמ .גנודניפרעד ןופ דָאטעמ טימ טצונַאב ךיז ןבָאה עלַא ייז -- ןשינעעש

 -ַאּפס ַא ,רעכעלעמַאּפ ַא ןעוועג גנַאל ןרָאי רעטנזיוט זיא דָאטעמ רעד ,טינ

 עטסערג יד .לַאפוצ רעד ןוא טיונ יד רקיעב םיא טָאה ןריובעג ,רעשידַאר

 גנודניפרעד יד ,טפירש ןופ ,רעייפ ןופ גנודניפרעד יד יװ ,ןעגנודניפרעד

 .ןימ םעד ןופ ןעוועג ןענייז ,רעװלוּפסיש ןופ

 ןרָאװעג טגיילרַאפ ןיא בײהנַא ריא סָאװ ,טפַאשנסיװ ענרעדָאמ יד

 -נייה רעד ןיא ןסקַאוװעגסיױא רקיעב זיא סָאװ ןוא טרעדנוהרַאי ןט17 ןיא

 ױזַא יו ,דַאטעמ םעד ןענופעג טָאה ,טפַאשלעזעג רעלעַירטסודניא רעקיט

 רעקיסעמליצ ןוא רעשיטקַארּפ ,רעקידרדסכ ַא ןרעװ לָאז גנודניפרעד

 .ןעגנוגנערטשנַא עכעלשטנעמ ןופ טקעיבַא

 ,גנורניפרעד רעלַאיצַאס ןופ ךיוא טייקכעלגעמ יד ןעמוקעגפיוא זיא סע

 -עּפסקע עיינ ןריפכרוד ,סעיצוטיטסניא עיינ ןפַאשַאב ןוא ןטכַארטסיוא ןופ

 .לג"דא סרעכערברַאפ ןרימרָאפער ןופ ןעמרַאפ עיינ ,גנויצרעד ןיא ןטנעמיר

 טינ טפַאשנסיו יד טָאה ילברעדנַאנופ ריא ןופ בייהנָא םייב ןיוש

 -נוא םעד ךרוד ןוא ךריק רעד ןגעק ףמַאק ןסיורג ריא ןדיימסיוא טנַאקעג

 טלעוו רעכעלרעטלעלטימ רעד ןופ תודוסי עלעוטקעלעטניא יד ןבָארגרעט

 .ללכב

 ןבָאה גנונעדרָא רעלַאדָאעפ ןופ ןוא רעטלע-לטימ ןופ ןרַאי רעטרעדנוה

 טָאג וצ ,תוכלמ וצ תוכייש ריא טימ טלעוו עקיטסייג ַא טלעטשעגטסעפ

 -ַאלשעג , ַא ןיא הנכס ַא לָאמ עלַא ןענייז ןעעדיא עיינ .סָאמסָאק םוצ ןוא

 ןוא ךיוא טגנערב גנורעדנע עלעוטקעלעטניא עדעי .טפַאשלעזעג "רענעס

 -טכַאמ ןופ גנולייטרַאפ רעדנַא ןַא -- רעיוד ןגנַאל ןיא --- ןעגנערב זומ

 ןיא רַאנ סע טייג לָאמ עלַא טינ .תובישח ןופ סעיציזַאּפ ןוא סעיציזַאּפ

 טכַאמ ,סוטַאטס ןלַאיצַאס בילוצ טכַאמ ןיא ךיוא רָאנ ,טכַאמ רעשיטילָאּפ

 ןטכיש עלעוטקעלעטניא סָאװ ,ןעזנָא םעד בילוצ טכַאמ ,סעיגעלױוװירּפ בילוצ

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעמוקַאב
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 ,טרעדנוהרַאי ןט17 ןיא טפַאשנסיװ רענרעדָאמ רעד ןופ בײהנַא םייב

 ןוא ןטנרעלעג םעד ,יײלילַאג ןופ טלַאטשעג יד לַאבמיס ַא יװ טייטש

 ןופ טעטיסרעווינוא םעניא קיטַאמעטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ ַא ,םָאנַארטסַא

 ּפַא טצענערג סָאװ ,רוגיפ עלַאנעמַאנעפ ַא ,ַאודַאּפ ןופ רעטעּפש ןוא ַאזיּפ

 .טייצ רעיינ רעד ןופ רעטלע-לטימ םעד טפַאשנסיװ רעד ןיא

 סָאװ ,םעד ןיא ? חוכ רעקיטסייג סײלילַאג ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 -פיוא קידתישארב טייקיעפ רעד טימ ןעקנַאשַאב ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע

 רעיינ ַא ןיא ןעגנוניישרעד ןעז טנעקעג טָאה רע .טייקכעלקריוו יד ןעמענוצ

 םיא לָאז סָאװ ,גנוריטנעירָא עיינ ענעי ןלעטשנייא טנעקעג טָאה רע ;סםַאר

 קיטייצכיילג ןוא ,ןעגנוצענערגַאב ןוא ןצענערג עקיטיינמוא ןופ ןעיײרפַאב

 .ןסיוו םענעבילקעגנָא-יינ םעד ןצונסיוא ןענעק רע לָאז

 ןרָאי עטצעל יד טָאה רע לייוו ,רערעווש ַא ןעוועג זיא געוו סײלילַאג

 יד .םיור ןיא עיציזיווקניא רעד ןופ ןרָאצ םעד ןפורעגסױרַא ןבעל ןייז ןופ

 ןכלעוו ,קילבנײרַא ןטושּפ םעד ןיא עלָאמַארק ןעזעג טָאה ךריק עשילוטַאק

 רעזדנוא טינ רעטנעצ רעד זיא סָאמסָאק םעניא זַא ,טכַארבעג טָאה ײלילַאג

 ןיא -- טרעקרַאפ רָאנ ,ריא םורַא טשרמולכ ךיז טגעװַאב ץלַא ןוא דרע

 ךיז טגעװַאב סָאװ ,טענַאלּפ ַא יװ רעמ טינ דרע יד זיא םעטסיס-ןוז םעד

 .ןוז רעד םורַא

 ןָאט וצ טַאהעג ןבָאה ןעקנַאדעג עיינ יד זַא ,ןטכודסיוא ךיז ןעק סע

 -עגנָא רעבָא ייז ןבָאה ךות ןיא .עימָאנַארטסַא ןוא קיטַאמעטַאמ טימ רָאנ

 אלימב ,סָאמסָאק ןיא טרַא ןייז ףיוא ןשטנעמ ןופ קוק ןקידהוואג םעד טריר

 יד .סעיצוטיטסניא עלַאיצַאס ןוא עזעיגילער ענייז ןופ טרעוו םעד --- ךיוא

 ףתמא עקיבייא ןופ עיצידַארט רעטלַא ןַא ןופ ןירעטיהפיוא יד יװ ,ךריק

 ,רעטעּפש ךיוא ןוא טלעוװו רעד ףיוא ןבעל ןופ עירעטסימ רעד ןופ ןוא

 יז ןענייז ךריק רעד רַאפ .ןייגיײברַאפ טנעקעג טינ תוגשה עיינ יד טָאה

 -טנַא יד טָאה יז זַא ,עיצידַארט רעד טימ ךורבנייא רעסיורג ַאזַא ןעוועג

 אלימב .טפָארטשַאבמוא ןזָאלרעביא טנעקעג טינ ןסיוו םעיינ ןופ רעקעד

 ןעמַאזורג ןבלעז םעד ףיוא טרעפטנעעגּפָא ךריק עשילױטַאק יד טַאה

 טימ ,גנוקירדרעטנוא רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ ןופ גייצעג יד טימ -- ןפוא
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 ,טנייה ןצישַאב ןוא ,לָאמ ַא טצישַאב ןבָאה ןעמעטסיס ערַאטילַאטַאט עכלעוו

 .סעיציזָאּפ עשימַאנַאקע ןוא עשיטילַאּפ ,עלעוטקעלעטניא ערעייז

 ןופ שטנעמ רעטרינעילַא:קיטסייג ַאזַא ןעועג תמאב ײלילַאג זיא יצ

 ?ןפרַאװרַאפ טנעקעג םיא טָאה ןעמ יװ ,ןטָאבעג עריא ןוא הביבס ןייז

 טייקנדנובעג ליפ ױזַא טקנוּפ ןעוועג זיא המשנ ןייז ןיא .טינ ןפוא םושב

 ןוא עיפַאסָאליפ ריא ,טלעוו רעשיטסַאלַאכס רעכעלרעטלע-לטימ רעד טימ

 -עדורפיוא יד ןוא שודיח רעד ריא ןיא ןעוועג זיא סע לפיוו ,עיגָאלַאעט

 ןקעטש עכלעוו ,ןטייקכעלגעמ יד ןוא טּפַאשנסיװ רעיינ רעד רַאפ גנור

 .טנעמירעּפסקע ןוא עיצַאװרעסבָא ןיא

 ןיוש ,ײלילַאג ןופ ףורסיוא רעד -- יי! טרַאפ ךיז טיירד דרע יד ןוא,

 טָאה ,םיור ןיא עיציזיווקניא רעד ןופ רעטכיר יד רַאפ ,רָאי 70 ןופ ןקז ַא

 ,שטנעמ-דיחי םעד ןופ ףורסיוא רעקיטומ ַא יו ,תורוד ףיוא ןעגנולקעגּפַא

 םוש ןייק ןופ ןקערש יד ךרוד ןליטשנייא ןזָאל טינ ךיז טעװו רעכלעוו

 ,לָאנובירט

 ג

 רַאפ ײלילַאג ןופ טירטפיוא ןטצעל םענופ ףױלרַאפ ןצנַאג םעד ןיא

 ןרָאי ףיוא זיא סָאװ ,תמא רעשיגַארט ַא ןבילברַאפ זיא עיציזיווקניא רעד

 ,טנַאקַאב קיניײװ ןעוועג זיא ןוא ןרָאװעג ןליוהרַאפ

 ךיז טַאה ןעײלילַאג ןגעק עיציזיוקניא רעד ןופ ףמַאק םעד ןיא

 יד ךיוא ןוא ןענישַאמ-גנַאװצ ןופ ,תועשר ןופ טכַאמ יד זַא ,ןזיועגסױרַא

 -רַאטש זיא םישזער ןשיטילָאּפ ןוא ןזעיגילער ַא ןופ טכַאמ עלעוטקעלעטניא

 ,דיחי םענופ תוחוכ יד ןענייז סע יװ ,רעק

 שטנעמ רעשילעבער רעד ייז טָאה טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא

 טָאה סע ;םזישַאפ ןטימ םינּפ לא םינּפ ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,טנעקרעד
 יד ןיא געוו ןטצעל םעד ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,דיי רעד טנעקרעד ייז

 םיא טימ ךיז טפערט סע ןעוו ,תועשר ןופ חוכ רעד ;ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ

 -רַאטש זיא ,טסייג ןעיירפ ןופ שטנעמ רעקיטומ רעד וליפא םינּפ לא םינּפ

 רעביא ןביילב עכלעוו ,תוחוכ עכַאװש יד ןענייז סע יװ ,לכה-ךס ןיא רעק
 המיא ,טפַאשטנייפ ,גנוקירעדינרעד לפיוו .םירוסי ענייז ןיא ןשטנעמ םעד
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 ןוא ןיילַא טביילב רע ןעו טּפיױהרעביא ,שטנעמ רעד ןגָארטרַאפ ןעק

 ? ןסעגרַאפ

 ןייק ןרָאװעג טינ זיא רע םגה ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע סָאװ ,תמא רעד

 טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,עדנעגעל רעטײרּפשרַאפ-טייו רעד ןופ לייט

 ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא ,טפַאשנסיװ רעד רַאפ רעריטרַאמ םענופ ןבעל סָאד

 רעד טָאה ,הסיפת ריא ןיא ,עיציזיוקניא רעד טימ םינּפ לא םינּפ זַא

 םולש ףוס-לכ-ףוס ןוא ןגָארקעג הטרח ײלילַאג ָאעלילַאג רעצלָאטש

 ךָאנ ןעועג טרעשַאב םיא ןענייז רַאפרעד ;ךריק רעד טימ טכַאמעג

 -נילב טָאה רע ּוװ ,ריטסַאנַאמ ַא ןיא טײקמַאזנייא ןיא ןבעל רָאי עכעלטע
 .טכַאמשעג טייהרעד

 ןעניד לרוג ןשיגַארט סײלילַאג ןופ ּפַאטע רעטצעל רעד טינ ףרַאד יצ

 יד ןעלסיירטוצפיוא רעריטרַאמ ןופ חוכ רעד זַא ,זדנוא וצ גנונערַאוװ ַא יו

 זיא ,גנונעדרָא רעקידנעגניװצַאב ַא ןופ ןוא טלעוו רעקידתועשר ַא ןופ תודוסי

 ,ךריק יד יצ ,תוכלמ ןייז גנונעדרָא עקידנקירדַאב יד געמ ,ןצענערג ןַא טינ

 טינ ןעייטס דיחי ןשילעבער םעד ? םישזער ןשיטילָאּפ ַא ןופ ןישַאמ יד יצ

 ןופ רעוועג ןַארַאפ ןענייז סע .הדירמ ןייז ףוס ןזיב ןריפרעד וצ תוחוכ יד

 ןוא ןעגנערבמוא וצ ,ןטפיגרַאפ וצ חוכב ןענייז סָאװ ,תוומה-םס ןקיטסיײיג

 רע ןעוו טלָאמעד ,דיחי ןטסקיטומ ןופ תוחוכ-דנַאטשרעדיװ יד ןטױטוצּפָא

 .ןסעגרַאפ ןוא ןײלַא ךיז טליפרעד

 רעד ןופ רעקינייּפ יד טנידעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,גייצעג עשירעדרעמ יד

 ,ןעמישזער עשיטילַאּפ ןופ םיתרשמ יד טציא ךיוא ןעניד ,עיציזיווקניא

 .ןשטנעמ םעניא טייקשילעבער עדעי ןקירדרעטנוא ןליוו סָאװ

 ןופ טרעדנוהרָאי םעד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,םזימיטּפַא רעיינ רעד

 ןופ תוחוכ יד ךרוד ןרָאװעג טציטשעג רעטעּפש זיא ןוא גנורעלקפיוא

 -ולָאװער עיינ יד ךרוד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רקיעב זיא ןוא ,טפַאשנסיוװ

 ןשטנעמ ןופ ןטייקכעלגעמ יד טצַאשעגרעביא טייוו טָאה ,תוחוכ ערענַאיצ

 רעד .רַארעט ןופ ןוא תועשר ןופ תוחוכ יד טצַאשעגרעטנוא טייוו ןוא

 עכלעוו ייב ,םיטּפשמ עשיטילַאּפ עסיורג ןעזעג טָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי

 -מוא ןוא טַאררַאפ ןופ דלוש עטסערג יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ןשטנעמ

 -גוהריפ םעד טציא טרעייפ טרעדנוהרָאי רעקיזָאד רעד --- טייקידרעוו

 טפַאשנסיװ ןעוו טייצ ַא ןיא ,ןריובעג סײלילַאג ןופ בוט-םוי ןקירָאי-טרעד
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 סָאװ ,תוחוכ עוויטקורטסעד יד רַאפ גייצעג ַא ױזַא טקנוּפ ןרָאװעג זיא

 עוויטקודַארּפ יד רַאפ יו ,טפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא ןשטנעמ ןיא ןבעל
 .תוחוכ

 ןוא ןלעטשוצנייא טציא ןעניד עיגָאלָאנכעט יד ןוא טפַאשנסיװ יד

 -ירפ יד ןיא טנידעג ןבָאה ייז יווװ טקנוּפ ,ָאװק-סוטַאטס םעד ןטיהוצנייא

 ןעגנורעדנע ערענַאיצולַאװער עסיורג יד ןעגנערבוצניירַא תורוד עקידרע
 .טפַאשלעזעג רעד ןיא

 ןדיל עכעלשטנעמ יד ןעניורק טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טפַאשנסיװ יד

 -ילימ םעד ןיילַא טניד ,רעטרעדנוהרָאי עלַא ןופ םירוסי עכעלשטנעמ ןוא

 ןה ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןה סקעלּפמָאק ןלעַירטסודניא-שירעט

 -ַאװַאב עשימָאטַא ,ןזַאג עכעלטיוט טריצודָארּפ יז .דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא

 גייצעג ַא יװ ץלַא ,סעימעדיּפע-טלעוו ןכַאזרוארַאפ וצ ןבָארקימ ,גנונעפ

 .גירק ןופ

 ןופ ןוא טפַאשנסיוו רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עוויטיזַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ

 -סיוא עוויטַאגענ יד ןסעגרַאפ טינ ןכב ןעמ רָאט עיצַאזילַאירטסודניא רעד

 עשיטַארקָאמעד וליפַא סָאװ ,עיגָאלָאנכעט רעקיטנייה רעד ןופ ןעגנוקריוו

 .ןעמַאצוצנייא יװ טינ ןסייוו ןעגנונעדרָא

 ןסַאמ ןבירטעגסױרַא טָאה עיצַאזילַאירטסודניא ןופ טרעדנוהרָאי רעד

 ןיא טכַארבעגפיונוצ ייז ןוא ןטיבעג-רַארגַא יד ןופ גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 ןופ סעיצידַארט יד ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז סע :טעטש עסיורג יד

 עיינ יד .ןטפַאשרעקלעפ ןופ סעיצידַארט עשירָאטסיה יד ןוא ןבעל-החּפשמ

 -סױרַא ,ןטפַאשנדייל טקעוװרעד ,גנורעדורעצ טכַארבעג ןבָאה ןעגנורעדנע

 ןופ ןבעל-המשנ ןיא ןעגנונַאּפש יד זַא ױזַא ,טייקנדירפוצמוא ןפורעג

 זיא סיר ַא ןוא ,רעִירפ זיא סע ןעוו יו רעפרַאש ןרָאװעג ןענייז ןשטנעמ

 .תורוד ןשיוװצ ןעמוקעגפיוא

 רעד :ןגערפ ןעמ זומ ,ןשטנעמ ןופ גנוריזילַאנָאיצַאר רעד ךייש סָאװ

 יד טימ ןבעל ןכעלגעטיגַאט ןייז ןיא ךיז טצונַאב שטנעמ רעקיטנייה

 רעטניה טקעטש סע סָאװ ,רע טייטשרַאפ יצ ;טפַאשנסיװ ןופ ןטקודַארּפ

 טָאה רעכלעוו ,ןעקנעד ןטנדרַאעג ןופ סעצָארּפ םעד רע סייוו יצ ? יז

 ןופ שרוי ןייק טינ זיא שטנעמ רעינ רעד ?ףַאשַאב רעייז וצ טריפעג
 ןביוהעגנַא ךיז טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעלעוטקעלעטניא רעסיורג רענעי
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 סוקינרעּפָאק ,ײלילַאג ,רעלּפעק עטנרעלעג יד טימ טרעדנוהרַאי ןט17 ןיא

 טרעבלַא ,ןיװרַאד סלרַאשט ןעוועג ךישממ ןבָאה סע ןכלעוו ןוא ,ןָאטוינ ןוא

 ; סָאטימ םעיינ ַא ןיא רעקיבױלג רעד זיא רע ,דיורפ דנומגיז ןוא ןייטשנייא

 ףיױוא טמענ רע עכלעוו ,סעיצַאמרָאפניא עיינ עקילייצמוא טשרעהַאב רע

 -ונעגפיוא טָאה שטנעמ רעכעלרעטלע-לטימ רעד יו טקנוּפ ,טרָאװ ןפיוא

 .ןביולג ןזעיגילער ןוא עיצידַארט ןייז טרָאװ ןפיוא ןעמ

 ,ןשטנעמ-טינשכרוד ןקיטנייה ןופ גנורָאלקסיױא יד ,עיצַאזילַאנַאיצַאר יד

 טימ ןָאט וצ טָאה סע לפיוו ףיוא ,תושממ ַא ליפ ױזַא ףיוא רָאנ טגָאמרַאפ

 רעטקַארטסבַא ריא וצ ,ןישַאמ רעד וצ דיחי םעד ןסַאּפוצוצ טייקיטיינ רעד

 טסַאּפעגוצ שטנעמ רעד טרעװ ןָא טנגוי רעד ןופ ;קיגַאל רעשינכעט ןוא

 ןבָאה עיגָאלַאנכעט יד ןוא ןישַאמ יד סָאװ ,גנונעדרַא רעד וצ ,ןעמַאר יד וצ

 .ןעגניווצפיורַא טזומעג ןשטנעמ ןפיוא

 ןעוו ,טייצ ַא ןיא תוריתס יד ןופ ענייא גָאט ןקיטנייה םייב זיא סָאד

 ןוא ,ײלילַאג ןופ קנעדנָא םעד ןטוג םוצ טנַאמרעד טלעוו עטריזיליוויצ יד

 .םיא רעביא טּפשמ םעד ןרידיווער ןגעוו טדער ןַאקיטַאװ רעד

 ִצ

 -עג ןסעגרַאפ ןענייז הסיפת רעד ןיא םירוסי ענייד ,ײלילַאג רעמערַא

 םינּפ טייטש רע ןעוו ,ןשטנעמ םענופ רעצ םעד ןוא טײקכַאוװש יד ןוא ,ןרַאװ

 ןבָאה ,ןייּפ ןופ ןענישַאמ יד ןוא שינרעטצניפ ןופ םיתרשמ יד טימ םינַּפ לא
 ! ךיז ןיא ןעמונעגפיוא קינייװ-וצ עלַא רימ

 רעקילױרג ַא זיא טײקכַאװש סנשטנעמ ןופ תמא רעקירעיורט רעד

 סנשטנעמ ןגעו תמא רעד זיא סע יו ,ןסיוו םיא ןזומ רימ סָאװ ,תמא

 -ניא ךיז ןלעטשנגעקטנַא וצ חוכ סנשטנעמ םעד ןגעוו ,טסייג ןשילעבער
 ןליוו סָאװ ,עלַא ללכב ןוא רעטכיר:-סגנושרָאפסיױא ,סרעקנעה ,סעיציזיווק

 רעתמא וצ ןוא קילג וצ ,טייהיירפ וצ געוו םעד םיא רַאפ ןעמַאצרַאפ

 .טייקכעלשטנעמ

 רעד .ןפוא ןייז ףיוא ףמַאק םעד ןריפ וצ טרעשַאב זיא רוד ןדעי רָאנ

 סע יוװ ,טייקרעכיז םוש ןייק ןָא ףמַאק םעד ןריפ זומ שטנעמ רעקיטנייה

 -טלעוו רעד זַא ,רעַירפ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ רוד ַא טגָאמרַאפ טָאה
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 שטנעמ רעד ? סייו רעוו .טייז רעזדנוא ףיוא זיא סעצָארּפ רעשירָאטסיה

 דיחי ַא יו טעװ רע זַא ,ןביולג ןופ טייקרעכיז רעד ןַא ףמַאק םעד ןריפ זומ

 וצ ךיז ןיא טגָאמרַאפ ךיז ןלעטשסױרַא ןייז ;ףוס ןזיב ןטלַאהסיוא ןענעק

 עקיצנייא יד זיא סָאד זַא ,ןייז ןעק'ס רָאנ .גנולפייווצרַאפ ןופ הרובג יד לָאמ

 .ןבילברַאפ ןשטנעמ םעד זיא סָאװ ,הרובג
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 ןגיניק-ןֿפָאסָאליפ ןוא ןפַאסַאליפ-ןגיניק ןגעוו

 (סקרַאמ לרַאק ןופ רַאי-ןריובעג ןטס150 םוצ)

 א

 יד סָאװ ,ןבעל ןלַאיצַָאס ןופ ןעמעלבַארּפ עסיוועג ןַארַאפ ןענייז סע

 דנַאלגכירג ןקיטנַא ןיא ַאטַאלּפ .ןעזעגנייא גנַאל ןיוש ייז ןבָאה םינומדק

 ןייא ןופ טקעטש עכלעוו ,הריתס רערעוװש רענעי ןופ טסּוװעג ןיוש טָאה

 טינ ןעק סָאװ ,טעטירַאטױא רעשיטילַאּפ ןופ טייקידנעווטיונ רעד ןיא טייז

 טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,טכַאמ טימ ךיז ןצונַאב םעד ןָא ןריטסיזקע

 לָאז ןשטנעמ ןופ ןבעל םעד ןיא זַא ,זיא סע קיטיינ יװ ,טסּוװעג רע טָאה

 טשרעהַאב סעיצוטיטסניא עשיטילַאּפ ןוא עלַאיצַאס ענייז ןופ גנוריפנַא יד

 .המכח-טנבעל רעסיוועג ַא ןופ ןרעו טריטקעריד ןוא

 -גָארּפ ַא רָאנ ןייז טינ ןעק ,עיפַאסָאליפ רעדָא המכחיסנבעל יד

 ,גנוראפרעד ףיױא רָאנ ןציטש ךיז ןוא סניפעגסיוא רעשיטַאמ

 יד .ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןטיבעג ערעדנַא טימ לַאפ רעד זיא סע יװ

 ַא ןופ ךיוה יד טרעדַאפ טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנוריפנַא

 -ַאליפ -שיטע רעסיוועג ַא ןייטש זומ ריא רעטניה ;םענַאב ןשיפַאסַָאליפ

 -שטנעמ ןופ ןעמעלבָארּפ-טנורג יד ףיוא טרעפטנע סָאװ ,םענַאב רעשיפַאס

 ,םויק ןכעל

 ךס ַא ןוא "קילבוּפער יד , קרעוװ ןייז ןפַאשעג טָאה רע תעב ,ַאטַאלּפ

 -סנבעל ןוא טכַאמ םעלבַארּפ םענופ טשרעהַאב ןעוועג זיא רעטעּפש ןרָאי

 יד רעדַא :געווסיוא ַאזַא ןענופעג םעלבַארּפ ןרַאפ טָאה ַאטַאלּפ .המכח

 ןייז ןלָאז טכַאמ רענערעוווס ןופ רעטערטרַאֿפ יד ןענייז סָאװ ,ןגיניק

 רעקנעד יד טסייה סע .ןניניק ןרעוו ןלָאז ןֿפַאסַאליפ יד רעדַא ,ןּפַאסַאליפ

 ןעמיטשַאב ןוא טעטירַאטױא ןשיטילַאּפ ןופ רעטערטרַאפ יד ןרעוװ ןזומ
 .ןבעל ןקיטסייג ןוא ןלַאיצַאס ןופ ןעמרָאפ יד
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 ןיא עטכישעג רעד ןופ ךשמב ןבָאה ןָאטַאלּפ ןופ ןעעדיא עדייב

 .העּפשה ַא טַאהעג ןוא סערעטניא ןַא ןפורעגסורַא תופוקת ענעדיישרַאפ

 ,רעסיורג רעד ךירדירפ ,לשמל ,יוװ ןגיניק ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא

 יד יווװ עיפַאסָאליפ ןטכַארטַאב ןופ עדָאמ יד ;רעקנעד יוװ ןטליג טלָאװעג

 ױזַא טָאה טסייג ןכעלשטנעמ ןופ גנוכיירגרעד עטסקידנדײשטנַא ןוא עטסכעה

 ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ןשטנעמ ןטרעלקעגפיוא םעד טּפַאכרַאפ קרַאטש

 ןבָאה ייז .טסייגטייצ םענופ ןרָאװעג טקריװַאב ןענייז ןגיניק ךיוא זַא

 עיפַאסַאליפ יד טצישַאב רַאנ טינ ןפוא םענזירּפַאק םענעגייא רעייז ףיוא

 -עג ,ןטַאטקַארט עשיפָאסָאליפ טסַאפרַאפ ןײלַא ןבָאה רָאנ ,טסנוק יד ןוא

 רעד ןופ טסייג םוצ עקירעהעגוצ יוװ טליפעג ךיז ללכב ןוא גנוטכיד ןבירש

 ,טייצ רעיינ

 יו טכַארטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגיניק לָאצ יד סיורג טינ זיא סע

 ררנסכלא ןופ לַאפ םעד ןענעכער רשפא לָאז ןעמ ןדייס ,ןפָאסַאליפ-רעשרעה

 טָאה ,טסּוװַאב יו .ןלעטָאטסירַא ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןודקומ
 רוטלוק עשיכירג יד ןטײרּפשרַאפ וצ ןבעגעגּפָא ןבעל ןייז ןודקומ רדנסכלא

 ,תומוקמ ערעדנַא ןיא ןוא עיזַא-רעדָאפ ןיא ןבעל רעגייטש ןשיכירג םעד ןוא

 סוקרָאמ רָאטַארעּפמיא ןשימיור ןטימ לַאפ רעד זיא שילרעטסיוא רַאג

 רעריפ-סגירק ןוא ךלמ רעד זיא "סעיצַאטידעמ , ענייז ןיא .סוילעריוא

 ,דיחי םענופ הגהנה יד טריסערעטניא םיא .ףָאסָאליפ-לַארָאמ .ַא רקיעב

 .ןעמענרַאפ ךיז זומ שטנעמ רעד ןכלעוו ףיוא ,רשיה ךרד רעד

 -ַאליפ, ןופ ןעמָאנעפ רעד זיא גנוטכַארטַאב רעזדנוא רַאפ רעקיטכיוו

 יד ןשיוצ טרעדנוהרַאי ןטס20 ןוא ןט19 ןיא גנוגעװַאב יד ,ייןגיניק-ןּפָאט

 -עג ןבָאה עכלעוו ,םידיחי עלעוטקעלעטניא ןוא ןטכיש עלעוטקעלעטניא

 סָאד ןענעדרַאוצנייא ןוא טכַאמ עשיטילַאּפ יד ןעמענוצרעביא טבערטש

 -סנבעל ענעגייא רעייז יו ,רעגייטש םעד ףיוא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג

 ןכיירגרעד וצ סָאד טבערטשעג ןבָאה ייז ; טריטקיד ייז טָאה ,שינעטנעקרעד

 ףופ רעריפסיוא יװ ןוא ללכ ַא ןופ םיחילש יװ רָאנ ,רערעוושרַאפ יוװ טינ
 ,.סעצַארּפ ןטגנידַאב -שירַאטסיה ַא

 ,רעבירַא ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןיוש זיא ןגיניק ןופ טייצ יד

 רענרעדָאמ רעד ןיא סנטסקיצניװ םוצ זיא ,טײקכעלקריװ רעד ןיא טינ ביוא

 -סקלָאּפ ,ןטנעמַאלרַאּפ ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע .עירָאעט רעשיטילַאּפ
 ,לג"דא טָאירָאטקעריד ,ןעגנזרינער
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 ַא יװ ףַאסַאליפ"רעקנעד םענופ טייצ יד רעבירַא זיא עכעלמענ סָאד

 ,ָאטַאלּפ ןופ רעטסומ ןטיול יז ןענעק רימ יו ױזַא ,טלַאטשעג ערעדנוזַאב

 רע זַא ,תמא זיא סע םגה ,סקרַאמ ;לג"דא לַאקסַאּפ ,רעטלָאװ ,ַאזָאניּפש

 ןייז ןופ לטירד ייווצ טָאה ,ףָאסָאליפ ַא רַאפ רקיעב טכַארטַאב ךיז טָאה

 -לעזעג רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עשימָאנַאקע יד ןרידוטש וצ ןבעגעגּפָא ןבעל

 ןטספיט ןיא םזיסקרַאמ זיא ךָאד .טייקכעלקריוו עלַאיצַאס יד ןוא טּפַאש

 םעד ,ףָאסָאליפ םעד טכַארטַאב טָאה סקרַאמ ןוא הטיש עשיּפַאפַאליפ ַא ךות

 .סַאלק-רעירַאטעלַארּפ םעד ןופ ףתוש-רקיע םעד יוװ ,רעקנעד

 ,תופתוש א סעּפע ןַארַאפ זיא ,טניימעג סקרַאמ טָאה ןדייב ייז ןשיווצ

 ךיילגוצ ןוא םעיינ ַא ןבעל ןיא ןכעלקריוורַאפ וצ ,עטמיטשַאב-שירָאטסיה ַא

 -ַאליפ ַא ןגעוו ןוא "ןגיניק,, ןרעוו ןלעװ סָאװ ,ןפַאסָאליפ ןגעוו םולח ןטלַא

 -עטניא ןוא עשימַאנַאקע ,עשיטילַאּפ סָאד ןשרעהַאב טעװ סָאװ ,עיפָאס

 ,רעדנעל ןופ ןבעל עלעוטקעל

 וצ ןריפ ףרַאד סָאװ ,גנולקיװטנַא עשירָאטסיה יד זַא ,תמא זיא סע

 סקרַאמ ןבָאה ױזַא ,גנוקירדַאב ןָא טפַאשלעזעג ַא ןופ גנומערופסיוא רעד

 -ָאס רעד ןיא ןגרָאברַאפ טנענַאמיא ןיוש טגיל ,טביולגעג סלעגנע ןוא

 ןייז ןכב טעװ טּפַאשלעזעג עויטקעלָאק עיינ יד .גנולקיװטנַא רעלַאיצ

 טול ,טייקכעלקריוו רעשירַאטסיה רעד ןופ סױרַא טסקַאװ סָאװ ,טקַאפ ַא

 רעבָא ,קיטקעלַאיד רעד יּפ לע ךיז טלקיװטנַא טפַאשלעזעג יד יװ םעד

 -ךיחי רעד ,רעקנעד רעד לָאר עקידנדײשטנַא ןַא ךיוא טליּפש ייברעד

 .סעצַארּפ ןשירָאטסיה םעניא טייקיניזטפּוװַאב ןיירַא טגנערב סָאװ ,שטנעמ

 םעד ןָא ןעמוק טינ ףוס לכ ףוס ןעק גנוכעלקריוורַאפ עשירָאטסיה יד

 עמַאס םעד ןופ לײטנָא םעד לַאפ םעד ןיא ,ןשטנעמ ןופ לײטנָא ןויטקַא

 -עלָארּפ םעד -- טפַאשלעזעג רענרעדַאמ רעד ןיא סָאלק ןטקירדרעטנוא

 ,טַאירַאט

 -עווּוס יד זַא ,םולח רעצלַאטש רעד ןסקרַאמ ייב טרעמילג ּוװ ץעגרע

 יאדוװא ןוא ,ןטַארקַאנכעט ןופ טנעה יד ןיא ןגיל טינ טעװו טכַאמ ענער

 עטשטנעבעג ענעי ןופ טנעה יד ןיא רָאנ ,רערעבָארעד עשיטילַאּפ ןופ טינ

 -עדנעטשרַאפ ןוא טייקפייר רעלעוטקעלעטניא רעייז בילוצ סָאװ ,םידיחי

 זיא סע עכלעוו ףיוא ,תודוסי יד ןקעדוצפיוא ןעוועג טרעשַאב ייז זיא שינ

 ןסעצַארּפ יד ןקעדוצפיוא ךיוא ןוא טייקכעלקריוו עלַאיצַאס יד טיובעג
 .ריא ןיא רָאפ ןעמוק עכלעוו ,גנולקיװטנַא ןופ
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 עשיטילַאּפ עסיורג זַא ,טסּוװַאב טוג גָאט ןקיטנייה םייב זיא סע

 ןעמוק דנַאטש וצ טינ ןענעק ,ןרעװ טכעלקריוװרַאפ טינ ןענעק ןעגנורעדנע

 .סָאטימ-טייצ ןסיוועג ַא ןַא ןרעוו ףייר טינ ןענעק ןוא

 ,רוד ַא ןופ ,קלָאפ ַא ןופ ןטפַאשקנעב יד טרעּפרעקרַאפ סָאטימ רעד

 עטלַא רָאנ טינ .טפַאשלעזעג רעצנַאג ַא רעדָא סַאלק ןלַאיצַאס ַא ןופ

 -עװַאב עשיטילַאּפ ענרעדַאמ ךיוא רָאנ ,טלעוו רעקיטנַא רעד ןיא תונומא

 עסיורג ןייק ןבָאה טינ ןענעק ןעגנובערטש עקיטסייג ללכב ןוא ןעגנוג

 ,סָאטימ ַא ןפַאש וצ טינ ייז טגנילעג סע ביוא ,ןסַאמ-ןשטנעמ ףיוא העּפשה

 ןסקַאוו סָאװ ,ןעגנונעפָאה ןוא ןעגנורַאפרעד-סנבעל יד ףיוא טיובעג

 רעד ןופ .עיצידַארט רעשירָאטסיה ַא ןוא טייצ רעטמיטשַאב ַא ןופ סױרַא

 -ײרפַאב עטלַא רַאג ךיז ןיא ןרעּפרעקרַאפ סָאטימ רעד זומ טייז רערעדנַא

 טנגייארַאפ ןוא ןעמונעגפיוא ןענעק סָאװ ,ןעעדיא עשיחישמ רעדָא עשירע
 .קלַאפ ןופ ןרעוו

 ןעו טנעמַאמ םעד ןיא ,ןעגנוגעווַאב ערענַאיצולָאװער ענרעדָאמ יד

 ןופ רעדור םייב ךיז ןלעטש סע ןוא ןבעל ןיא טעטילַאער ַא ןרעוו ייז

 רָאנ ,ןגיניק ןייק טינ ,עטניורקעג-טינ ,רעריפ עיינ טכַאמ רעשיטילַאּפ

 -עװַאב ערענַאיצולַאװער ןופ סעילַאװכ יד ףיוא עטכַארבעגסױרַא רעריפ

 ןיא רעדָא ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא יװ ,ןעגנוג

 -רעריפ ןופ ףירגַאב רעייז זיא ,עיצולַאװער רעשיסור רעד ןופ טייצ רעד

 ןופ טעטירַאטױא רעד רעטניה זיא ּווװ ץעגרע .רעיינ ַא סיוכרוד טפַאש

 ,טקַאפ רעד טינ ןענַאטשעג ןילַאטפ ןופ רעדָא יקצַארט ןופ רעדַא ןינעל

 -עגסױורַא, ,"ןרָאװעג טמיטשַאב , ,"ןרָאװעג טלייװרעד , ןענייז ייז סָאװ

 יד ןענייז ייז סָאװ סָאד רַאנ ,"קלָאפ ןופ טנעה יד ףיוא ןרָאװעג ןביוה

 ייז ןיא סָאװ ,עעדיא ןַא ןופ םישרפמ עיירט-קיצנייא יד ןוא רעגערט

 ,עיצולָאװער עטנענַאמרעּפ ,םזיועשלַאב זיא סָאד יצ) ןרָאװעג טיורטרַאפ
 .(םזילַארטנעצ רעשיטַארקַאמעד רעדָא

 רעטולַאסבַא ןַא ןופ םישרפמ יד ןוא רעייטשרָאפ יד ןענייז רעריפ יד

 יד ,רעייפ ןוא ןערב םעד ןייטשרַאפ ןעמ ןעק ןפוא םעד ףיוא רַאנ ,עעדיא

 עשיטילָאּפ ערענָאיצולַאװער רעכלעוו טימ ,טייקטגייצרעביא עשילַארַאמ
 .ףמַאק ןרעטיב ןוא ןקיקענטרַאה רעייז טריפעגנַא ןבָאה רעריפ
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 -רעריפ עטניורקעג ּפיט רעיינ רעד סָאװ רַאפ ףיוא ךיוא טרעלק סָאד

 ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו ,ןלַאוטקעלעטניא-ַאדװעסּפ רעדָא ןלַאוטקעלעטניא

 -טרָאװ יד ןייז וצ שינעפרעדַאב יד ךיז ייב טליפעג ןבָאה ,טכַאמ רעד וצ

 עיצולַאוװער יד ּוװ ,ןבעל ןשיטילַאּפ ןופ ןטיבעג יד ףיוא רָאנ טינ רעגָאז

 יד ךיוא ןעוועג ןענייז ייז רָאנ ,עשימָאנַאקע ןוא עשיטילָאּפ ַא ןעוועג זיא

 ,עיפַאסָאליפ ,רוטַארעטיל ,טסנוק ןופ ןעמעלכַארּפ רעביא רעגַאזטרַאוו

 | ,לג"דא טפַאשנסיװ-ךַארּפש ,לַארָאמ

 ןעמַאר יד ןיא רעדָא ,טפַאשרעריפ רעייז רעטניה יז ןבָאה ּוװ ץעגרע

 -קנופ עוויטַארטסינימדַא-שיכולמ זיולב ןעזעג טינ טפַאשרעריפ רעייז ןופ

 ןגָארט ייז סָאװ תוירחא ןַא ,ןרָאװעג טױרטרַאפנָא ייז ןענייז סָאװ ,סעיצ

 עשימַאנַאקע ןוא עלַאיצַאס ,עשיטילַאּפ עיינ יד רַאפ ,ןבעל ןשיטילַאּפ ןרַאפ

 -רעביא טקיטכערַאב שילַארָאמ טליפעג ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,סעיצוטיטסניא

 ןופ תודוסי עלעוטקעלעטניא יד ,עשילַארַאמ-קיטסיײג יד ךיוא ןעיובוצ

 ,ןבעל-סקלַאפ

 -ַאליפ ןשינַאטַאלּפ םעד ןופ עעדיא עשיטימ יד טקעטש םעד רעטניה

 ןבָאה עיפַאסָאליפ טינ ןוא םוטגיניק טינ ןעוו ,הפוקת ַא ןיא גיניק-ףַָאפ

 ןטייצ יד ןיא טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,טייקיטליג עסיורג ענעי טגַאמרַאפ

 ,ָאטַאלּפ ןופ

 ג

 רעשיטילָאּפ ןופ עיצּפעצנַאק יד טיובעג זיא תודוסי ערעדנַא רַאג ףיוא

 -טַארקַאמעד רענרעדָאמ ַא ןיא טכַאמ רעשיטילַאּפ ןוא טעטינערעווּוס

 .טפַאשלעזעג רעש

 ,סריופ םזיטַאמגַארּפ רענַאקירעמַא ןופ רעפַאשַאב יד רעדייא ךָאנ

 -עמַא ןייר ַא יו םזיטַאמגַארּפ םעד טרימַאלקַארּפ ןבָאה יאויד ןוא טמיישזד

 ןיש ןבעל ןיא גנַאגוצ רעשיטַאמגַארּפ רעד זיא ,עיפַאסָאליּפ עשינַאקיר

 .קילבוּפער רענַאקירעמַא רעד ןופ סרעטָאפ יד ייב טייקכעלקריוו ַא ןעוועג

 ךיז ךעלגעמ טינרָאג זיא סע .ןָאנַאק ןסיוועג ַא ןפַאשַאב טָאה גנַאגוצ רעד

 רעכלעוו ,ןַאמסטַאטש רעדַא טנעדיזערפ רענַאלירעמַא ןַא ןלעטשוצרַאפ

 -טטיל ,טסנוק רענרעדַאמ ןנעו ,ליפשייב םוצ ,ןעגנורעלקרעד ןכַאמ לָאז

 ופ עירַאעט זיא טינ רעכלעװ ןגעװ רעדַא ,עיּפַאסַאליפ ןוא ריטַאר
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 זיא'ס .לעטשנייא רעקילעפוצ רעדָא זירּפַאק ןייק טינ זיא סָאד .טפַאשנסיוװ

 עטסכעה יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,רקיע רעשילַארָאמ-שיטילַאּפ ַא

 סע רעכלעוו טימ ,גנולקיװטנַא רעקיטסייג רעיירפ רעד רַאפ גנורעכיזרַאפ

 ענערעווּוס עדעי .טפַאשלעזעג עשיטַארקַאמעד ַא ןענעכייצסיוא ךיז זומ

 ןגעק ,חוכ ןלַאיצַאס ןימ ַאזַא טָאה טעטירַאטױא עשיטילַאּפ עדעי ,טכַאמ

 ,רעשרָאפ םענופ טעטירַאטױא יד ןלעטשנגעקטנַא םיוק ךיז ןעק סע ןכלעוו

 עקירעמַא-גהנמ רעשיטילַאּפ רעד .רעקנעד םענופ רעדָא ,ןטנרעלעג םענופ

 ךיז ףיױא טמענ סע סָאװ ,גנוצענערנַאב-ןיילַא ןַא רַאפ ךיז טימ טלעטש

 ןוא רעקנעד ַא ןייז ןילַא לָאז רע ןעוו וליפא ,רעריפ רעשיטילַאּפ רעד

 ףייז וצ ךיז ןצענערגַאכ וצ בוח ןייז זיא סע זַא ,טליפ רע .רעשרַאפ ַא

 .טיבעג ןשימַאנַאקע ןוא ןשיטילַאּפ םענעגייא

 ךָאנ טרעװ ,הפוקת רערענָאיצולַאװער ַא ןיא ,גָאט ןקיטנייה םייב

 ןשיטילָאּפ ןקידנשרעה םעד יבנגל םזילַארולּפ רעשיטילַאּפ רעד רעקיטכיוו

 יד ןה ,טכַאמ ןופ גנולייטרַאפ יד ןה טרעדָאפ םזילַארולּפ רעד .םזינַאמ

 ,טכַאמ ןופ גנוצענערגַאב

 ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ותעשב םינינע יד ףיוא טָאה ַאזַאניּפש ךורב

 ןַא ןופ ןכירטש עסיוועג טָאה סָאװ ,טַאטקַארט ןשיטילָאּפ-שיגַאלַאעט םעד

 ."עיּפָאטוא ,

 ןטלַא ןופ הפוקת רעשילביב רעד ףיוא ןגָארטעגרעבירַא טַאה ַאזָאניּפש

 רעדעי רַאפ טסעפ טלעטש רע עכלעוו ,ןעמרָאנ עלַאעדיא עסיוועג לארשי

 לארשי ןטלַא ןיא זַא ,ןזיוועגנָא ,לשמל ,טָאה ַאזַאניּפש .גנונעדרַא-הכולמ

 טנייה .סרעטנעצ עכעלטע רָאנ ,טכַאמ ןופ רעטנעצ ןייא ןעוועג טינ זיא

 -ניא יד טריטסיזקע טָאה סע .טרינַאיצקנופ טָאה סע ױזַא יו רימ ןסייוו

 רעריפ יד העד ַא טַאהעג ןבָאה קיטייצכיילג רעבָא ,םוטגיניק ןופ עיצוטיטס

 ןיא ;ןענעכער טזומעג ךיז טַאה גיניק רעד עכלעוו טימ ,םיטבש יד ןופ

 ןופ טלַאטשעג רעד ןיא עיציזַאּפָא יד טקריוועג טָאה טייצ רענעגייא רעד

 -טכַאמ יד ןגעק ,גיניק ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןפָא ןענייז סָאװ ,םיאיבנ יד

 ידַארט יד ןעוועג ךיוא זיא סע .טפָארטשעג ןוא טרסומעג ייז ,סרעבָאה

 -רַאפ-טכַאמ ןוא גנורישזנַארַא רעד ןיא .םינהוכ יד ןופ טכַאמ עלענַאיצ

 -הכולמ ןופ םערָאפ עטקעפרעּפ רעמ ַא ןעזעג ַאזָאניּפש טָאה גנולייט

 רענערעווּוס רעד ןופ גנולייט ןייק ּוװ ,תוכולמ יד ןיא רעדייא ,גנונעדרַא

 .טריטסיזקע טינ טָאה טכַאמ
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 יד זיא גנונעדרַא -הכולמ ןוא עיצוטיטסנָאק רענַאקירעמַא רעד ןיא

 .רעשידירוי ןוא רעויטַאלפינעל ,רעוויטוקעזקע רעד ףיוא טלייטעג טכַאמ

 רעלַארעדעפ רעד ןשיװצ טלייטרַאפ ךיא ןרעו סעיצקנופ עשיכולמ

 ,גנולייט-טנורג ןייא ךָאנ ןַארַאפ רעבָא זיא סע ,ןטַאטש יד ןוא גנוריגער

 זדנוא טָאה טרעדנוהרָאי ןבלָאה ןטצעל םענופ גנורַאפרעד יד טשרע סָאװ

 רעד ןשיווצ גנולייטעצ יד זיא סָאד .טייקיטיונ ןוא טייקיטכיוו ריא ןזיוװַאב

 -ילָאּפ יד .טעטינערעוווס רעקיטפייג רעד ןוא טעטינערעווּוס רעשיטילַאפ

 ןענייז עינימָאד ריא ,עשיטַאמגַארּפ ַא רָאנ ןייז ןעק טעטינערעווּוס עשיט

 ןיא העד ַא טָאה יז ,קלָאפ ןופ ןבעל ןיא סעיצוטיטסניא עשיטילַאּפ יד

 יז רעבָא .קלָאפ ןופ ןבעל ןשימָאנַאקע םעד ןיא ןוא ןבעל ןלַאיצַאס םעד

 סָאד זיא סָאד ןוא ,טעטינערעװּוס עטייוצ ַא קיטייצכיילג טנעקרענַא

 טניפעג סע לפיוו ףיוא ,קלָאפ ןופ גנולקיװטנַא עקיטסייג יד ,ןבעל"רוטלוק

 עיפָאסָאליפ רעד ןיא ,ײרעלַאמ רעד ןיא ,טסנוק רעד ןיא קורדסיוא ןַא

 .טפַאשנסיוװ רעד ןיא ןוא

 סע סָאװ ,טעטירָאטױא רעד ףיוא רָאנ ךיז טלַאה טרָאד טכַאמ יד

 -רעביא יד ,תמא רעד ,טייקכעלקריו רעד ןופ גנושרָאפ יד טגָאמרַאפ

 ךיוא סע זיא טייז רעדנַא רעד ןופ ;ןטנעמירעּפסקע ןופ טייקידוועגייצ

 טמוק סע לפיוו ףיוא ,גנוקעלּפטנַא רעשירעלטסניק רעד ןופ "טכַאמ יד,

 .רעקנעד ןוא רעלטסניק ןופ ,רעביירש ןופ קרעוו יד ןיא קורדסיוא םוצ

 ,ןרעװ טיהעגּפָא ןומ סָאװ ,טעטינערעוופ עקידנעייוצ עקיזָאד יד טָא

 טנקיילרַאפ סָאװ ,טּפַאשלעזעג ַא ןיא הנכס רעסיורג ַא ןיא רעבָא טייטש

 .קוק ןשיטסינַאמ ַא ןופ סיוכרוד סױרַא טייג ןוא םזילַארולּפ ןדעי

 ,"סָאלק-רעטעברַא םעד טרעהעג טכַאמ עצנַאג יד, גנוזָאל םעד ןיא

 טלָאװ ענעגייא סָאד .םזינָאמ רעשיפַאסָאליפ ןימ ַאזַא ןַארַאפ ןיוש זיא

 -לעפַאב רעשיטָאטש רעד טרעהעג טכַאמ עצנַאג יד :גנוזָאל ןטימ ןעוועג

 -כעט ןוא טײלסטּפַאשנסיװ ןופ עטילע רעד ,טפַאשמירעוּפ רעד ,גנורעק

 רעלעקנוט רעדָא רעסייו ַא טימ ןשטנעמ יד ,ןפָאסָאליפ יד ,ןטַארקַאנ

 .ןטסימיסעּפ ענעריובעג יד ,ןטסימיטּפָא ענעריווושעג יד ,טיוה

 טכיש ןייא ןופ טנעה יד ןיא טגיל טכַאמ עשימַאנַאקע עלופ יד ביוא

 ןקידנרינימָאד ןייא ןופ ,רעגָאזטרָאװ עריא ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 ןרעכיזרַאפ טפַאשלעזעג ַאזַא ןיא ןעק חוכ רעכעלקריוו רעכלעוו ,טַארַאּפַא
 ?ןעגנולעטש-טנורג ןוא ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ףיוא טכער סָאד
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 םזילַארולּפ ןפיוא טציטשעג טייהיירפ-סגנוניימ יד ךיז טָאה טציא זיב

 ןעד ןרעוו .סעיציזָאּפ -טכַאמ ןוא סערעפס עשימָאנָאקע ענעדיישרַאפ ןופ

 ? ןטקילפנַאק טפַאשעגּפָא עיצולָאוװער רעלַאיצַאס ַא ךָאנ טפַאשלעזעג ַא ןיא

 טביילב ,טריזילַאנַאיצַאנ טרעוו םוטנגייא סָאד ּוװ ,טפַאשלעזעג ַא ןיא וליפא

 -ניא-רוטלוק ערעיײיז ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ םעלבַארּפ יד ךָאד

 -לעפַאב--רַארגַא רעד ןופ ןסערעטניא ערעדנוזַאב יד ןביילב סע ;ןסערעט

 ןטנעדוטס ,רעלטסניק ,טײלטפַאשנסיוו ןופ ןויטקעלָאק יד ןופ ,גנורעק

 ןופ ,תוחוכ עטנפָאװַאב יד ןופ סעיציזַאּפ-טכַאמ עלעיצעּפס יד ןביילב סע

 יד ,חוכ רעקידנשרעה רעדנוזַאב ַא יו ,ףיוא טמוק סע .יײצילַאּפ רעד

 עלַאמרָאנ יד רעבירַא גנוריגער-רעּפוס ַא יװ ןענַאגרָא עריא ןוא ײטרַאּפ
 .ןענַאגרָא-סגנוריגער

 שיטילָאּפ זיא "סָאלק-רעטעברַא םעד טכַאמ עצנַאג יד, גנוזָאל רעד

 עלַא טּפַאשעגּפָא ןרעװו ןעמָאנ ןייז ןיא סָאװ ,עיזוליא ןַא רָאנ

 -מורָאק םורָא ױזַא טרעוו גנובעגצעזעג יד ןוא ןטייהיירפ עשיטַארקַאמעד

 רעד ןזיא ,ןטסקרַאטש םוצ טדייל סָאװ ,סַאלק רעלַאיצַאס רעד .טריּפ

 ןרעוו ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ ענייז לייו ,אפוג סָאלק-רעטעברַא

 עלענַאיצידַארט סָאד ןוא ןענַאגרָא:טכַאמ עשיכולמ יד ןופ טשרעהַאב

 סע .ןטָאברַאפ טלָאמעד טרעוו ןקיירטש וצ סַאלק-רעטעברַא ןופ רעוועג

 רעד ,ןעײטרַאּפ-עיציזַאּפָא ןוא סעיצַאיצָאסַא עיירפ עלַא טּפַאשעגּפָא ןרעוו

 ןיא טרעדלישעג רָאלק טרעװ טפַאשלעזעג ַאזַא ןופ בצמ רעשילַארָאמ

 רעד , נ"א יקסווַאיניס יערדנַא רעביירש ןשיטעיווַאס םענופ עלעװַאנ רעד

 ."ןַא ךיז טבייה טּפשמ

 ד

 ןיא רעגַאב סָאטַאלּפ ןופ הנכס יד רימ ןעעז טירט ןוא טירש ףיוא

 ערעזדנוא רַאפ ןעשעג זיא סע סָאװ םערָאװ .געט ענעגייא ערעזדנוא

 ,זדנוא טזייו ,רָאי קילדנעצ ףניפ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ךשמ ןיא ןגיוא

 טריפעגכרוד טינ ןבָאה סעיצולָאװער עלַאיצַאס יד ןשינערעקרעביא עכלעוו

 ןַא ןביוא טלעטשעגקעװַא ייז ןבָאה ,ןסַאלק יד ןשיוװצ ןעגנוִיצַאב יד ןיא

 עכלעוו ןשטנעמ ,עלעוטקעלעטניא ה"ד "ןגיניק-ןפַאסָאליפ , טכַאמ רעד ייב

 ןסיוא זיא סָאװ ,עעדיא רעשיטילָאּפ-שיפָאסָאליפ ַא ןופ רעגערט יד ןענייז
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 -- סעיסנעמיד ןוא ןטקעּפסַא עריא עלַא ןיא טפַאשלעזעג יד ןעיובוצרעביא

 ,עניכ ןיא ָאַאמ טציא יצ ,דנַאלסור-טעיװָאס ןיא ןינעל ןעוועג זיא סָאד יצ

 טינ ןעמוקעג זיא ייז ןופ רעקיצנייא רעדעי ,םַאנטעיװ ןיא ןימ ישט ַאה יצ

 םעיינ ַא ןלעטשוצקעװַא ױזַא יוװ זיולב עיפַאסָאליּפ רעשיטַאמגַארּפ ַא טימ

 ןכַאמ ןוא סָאלק ןקיזָאד םענופ ןסערעטניא יד ןיא טכַאמ רעד ייב סַאלק

 זיא "ןגיניק-ןפַאסָאליפ , ןופ עיזיו יד .רעגנירג ןשטנעמ ןופ ןבעל סָאד

 ןלעטשוצנייא ווּורּפ רעד רָאנ טינ ךות ןיא זיא סע :ערעסערג ַא לָאמ עלַא

 רוטַארעטיל עיינ ַא ןפַאשַאב וצ ךיוא רָאנ ,גנונעדרַא עלַאיצָאס עיינ ַא

 ןעגנערבניירַא ,תודוסי עיינ ףיוא טפַאשנסיװ יד ןלעטשקעװַא ,טסנוק ןוא

 יד רעבָא תיה ;ןשטנעמ םענופ ןבעל םעניא ןפירגַאב עשילַארָאמ עיינ

 ןַארַאפ ןענייז סע ןוא םזינַאכעמ רעטלקיוורַאפ ַא רעייז זיא טפַאשלעזעג

 סעיצידַארט עשירָאטסיה ענעדיישרַאפ טפַאשלעזעג רעקיצנייא רעדעי ןיא

 ןַארַאפ קלָאפ ןקיצנייא ןדעי ייב ןענייז סע יװ ױזַא ןוא ,ןטייהניוװעג ןוא

 -ןפָאסָאליפ, עיינ יד ןבָאה ,סעיצידַארט ןוא תושורי-רוטלוק ײלרעלַא

 עויסערּפער עמַאס יד ןעמענוצנַא ךיז טלעטשעגּפָא טינ לָאמ ןייק "ןגיניק

 -רַאפ וצ טושּפ ידכ ,גנוקירדרעטנוא ןוא דלַאװג טנכערעגניירַא ,ןעלטימ

 רעביירש ןופ ,רעריפ עשיטילַאּפ ןוא עלעוטקעלעטניא ןופ תולוק יד ןעמוטש

 -ָאטַאטקיד םעיינ םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,עטנרעלעג ןוא

 ,גָאט ןקיטנייה םייב ןסקַאוװעגסיוא זיא טסיזמוא טינ .םלועה-רדס ןשיר

 ןקיזָאד םעד ןיא גנושיטנַא ןַא ,גנורַאפרעד טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ךָאנ

 ןענייז סָאװ ,יד ייב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנושיוטנַא ןַא ,ךרד

 ןרענָאיצולַאװער ןופ ןטימ ןטכידעג עמַאס ןיא רעדָא ,טנעַאנ ןענַאטשעג

 .סעצַארּפ

 ןייא ןעוועג זיא ,םזינומָאק ןשינעילַאטיא ןופ רעריפ רעד ,יטַאילַאט

 ןוא טכַאמ ןופ עיציזָאּפ עכיוה ַא קידנעמענרַאפ .עטשױטנַא ןופ ּפיט

 וליפא ,םישזער ַא יוװ ,עירענישַאמ עצנַאג יד קינייוװעניא ןופ קידנעעז

 -עּפָא ,טפַאשרעה רעשירַאטעלַארּפ ןופ ןַאפ רעד רעטנוא טלגעז רע ןעוו

 ,האווצ רעשיטילַאּפ רעטצעל ןייז ןיא .טריטלַאװער ףוס םוצ טָאה ,טריר

 "סור-טעיוװַאס ןיא ןברָאטשעג זיא רע רעדייא ןבירשעגנַא טָאה רע סָאװ

 גנַאגוצ םענַאמוה רעמ ןוא ןשיטַאמגַארּפ רעמ ַא טרעדַאפעג רע טָאה ,דנַאל

 .ןבעל-רוטלוק ןופ ןה ,ןשיטילַאּפ ןופ ןה םינינע יד וצ
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 -יֵלָאּפ רעד זַא ,הצע יד זיא ןעקנַאדעג עטסקיטכיוװ ענייז ןופ רענייא

 לָאז ,עיצולָאװער ַא ךָאנ קלָאפ ַא ןופ שארב טייטש סָאװ ,רעריפ רעשיט

 טימ ה"ד ,סעיצקנופ עוװיטַארטפינימדַא ענייז טימ ןעמענרַאפ לכ םדוק ךיז

 ,תוירחא ןַא טגָארט רע עכלעוו רַאפ ,ןגַארפ עשימָאנַאקע ןוא עשיטילַאּפ יד

 ןטיבעג יד ףיוא ,טכַאמ ענערעוװּוס ןייז ןדנעװנָא טינ ,ןשימ טינ ךיז ןוא

 ןופ ןבעל ןקיטסייג םענופ ה"ד ;רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןופ ,רוטלוק ןופ

 -לעוו ןיא ,"טייהיירפ ןופ הלשממ ,, ַא ןביילב זומ ןבעל-רוטלוק סָאד .קלָאפ

 ,רוטַאטקיד-רעטעברַא ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא טציטשעג וליפא ,הכולמ יד

 .ןײרַא טינ ךיז טשימ

 ןטימ הריתס ַא ןיא ןצנַאג ןיא טייטש שינעטנעקרעד עיינ סיטַאילַאט

 יו רעריפ ערענָאיצולָאװער ענעדײשרַאפטיײװ עכלעזַא ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג

 -סעט רעשיטילַאּפ סיטַאילַאט .וַאשטשורכ ןוא ןילַאטס ,יקצַארט ,ןינעל
 סָאװ ,טפַאשלעזעג ַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא גוצ רעיינ ןימ ַא זיא טנעמַאט

 ןוא טכַאמ ןופ סרעטנעצ עכעלטע טימ םזילַארולּפ ןסיוועג ַצא טזָאלרעד

 -רוטלוק ןוא ןקיטסיײג ןופ רעפעש יד רַאפ .העּפשה רעלעוטקעלעטניא ןופ

 ןקיטרַאנגײא ןַא ןפַאשַאב וצ טייקכעלגעמ יד טזָאלעגרעביא טרעו ןבעל

 םוש ןייק טינ טָאה סָאװ ,גנוקריווסיוא ןופ רעטנעצ ןרעדנוזַאב ןוא

 ןיא טַאה טַאטש רעד .טגָאמרַאפ טכַאמ-הכולמ יד יװ ,ןעמרָאפ עטערקנַאק

 ,ןטכירעג יד ,יײצילַאּפ יד ,רעטילימ סָאד ,עיטַארקַארויב-הכולמ יד תושר ןייז

 טעװו "רעטנעצ:טכַאמ , רעיינ רעד .ןבעל ןשיטילַאּפ ןופ סעיצוטיטסניא יד

 ,ןשטנעמ ןופ המשנ יד ןרעדורפיוא ןופ חוכ ןשילַארָאמ םעד זיולב ןגָאמרַאפ

 ןופ ןבעל סָאד ןוא ןבעל ענעגייא סָאד ןעזרעד שיטירק םיא ןענרעל ןופ

 גנושיוטנַא סיטַאילַאט ןוא .טבעל דיחי רעד רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעזעג רעד

 -סינומַאק ערעדנַא ןופ ןעגנושיטנַא לָאצ רעסיורג ַא ןופ ענייא זיולב זיא

 .סולש ןבלעז םעד וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעריפ עשיט

 -עגרָאפ רעד ןופ גנוטיידַאב עסיורג יד ןצַאשוצּפַא טינרַאג זיא סע

 ןיא ךָאד סע זיא ךות ןיא .טיײדַאב יז סָאװ םעד ןופ ,גנורעדנע רעטגייל

 ןיא "ףמַאק-עיצַאזילַארעביל, םעד ןופ קַאװשט רעד סָאמ רעסיורג ַא

 עשילעבער יד ןופ ןוא ןליוּפ ןיא ןעורמוא עשיטנעדוטס יד ןופ ,עיכעש

 ;רעלטּפַאשנסיװ לייט ןוא רעביירש עשיטעיווַאס יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא

 טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,סעיטַארקַאמעד-סקלָאפ וליפא זַא ,ךַאד ןעעז רימ
 ןיא יו ,טפַאשרעה:ײטרַאּפ ןוא םישזער ןשיטילַאּפ ןופ לוע םעד רעגנירג
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 רעד ןופ טיבעג ןפיוא סעיסעצנַאק טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,עיװַאלסַאגוי

 ןכַאמ טלָאװעג טינ טייצ רענעגייא רעד ןיא ןבָאה ,טפַאשטריוװסקלַאפ

 .ןבעל-רוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא סעיסעצנַאק עקיטכיוו םוש ןייק

 יד סָאװ ,טימרעד ןרעלקרעד רשפא בצמ םעד ןעמ ןעק שיגָאלַאכיסּפ

 טימ ןדנוברַאפ ןענייז ,עיטַארקַאמעד רעמ ןלעטשוצנייא ןעגנורעדַאפ עלַא

 -ַאיצָאס ַא ךָאנ טמוק סָאװ ,םצמ ןשילַארַאמ םעד ןופ קיטירק רעסיוועג ַא

 ןייא ןופ ךשמ ַא יו רעגנעל טרעיודעג ןוא טקריוו ןוא עיצולַאװער רעל

 ןופ בצמ רעשילַארָאמ רעד זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה סקרַאמ לרַאק .רוד

 רעייז ןייק ןייז טינ טעוװ עיצולַאװער רעלַאיצַאס רעד ךָאנ טַאירַאטעלָארּפ

 ,עיצַיוטניא ןַא רָאנ ןעוועג םיא ייב זיא סָאד ,ךיז טייטשרַאפ .רענעביוהעג

 הבשחמ יד ןוא טגָאזעגסױרַא םיוק ךיז םעד ןגעוו טָאה רע ,ליפעגרַאפ ַא

 ןיא ןעזעג טינ ללכב טָאה סקרַאמ רעבָא .טכירעגמוא ןעמוקעג םיא זיא

 יו ןביילב ןזומ טעװ ןוא ןייז ןזומ טעװ סָאװ ,חוכ ןסיורג םענעי טַאטש

 ;קלָאפ ןופ ןבעל ןיא עיציזָאּפ-טכַאמ עקידנקריו עלַארטנעצ עמַאס יד

 עויטַארטסינימדַא-שימָאנָאקע יד רָאנ ןעזעג טַאטש ןרַאפ טָאה רע

 .סעיצקנופ

 רעסיורג רעד ןופ בײהנַא םייב טשרע טבעלעג טָאה סקרַאמ לרַאק

 טָאה רע םגה ;טּפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא גנולקיװטנַא רעשיגַאלַאנכעט

 -סקע) עיצולַאװער רעלעירטסודניא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד טריזילַאנַא טוג

 "גנודמערפרַאפ , יד ,טעברַא-ןעיורפ ןוא -רעדניק ,םזירעּפוַאּפ ,עיצַאטַאולּפ

 -ַאפ טנעקעג טינ טייצ ןייז ןיא רעבָא רע טָאה ,(רעירַאטעלַארּפ םענופ

 טפַאשטריװ עוויטקעלַאק םוש ןייק ןייז ךעלגעמ טינ טעװ סע זַא ,ןעזסיור

 ןשיכולמ ןוא ןשינכעט ןסירג ַא ןָא עיגַאלַאנכעט רענרעדָאמ ַא ןיא

 .טַארַאּפַא

 ןופ םינפוא עטריצילּפמָאק עריא טימ ,טפַאשלעזעג עקיטנייה יד

 וצ טייקידנעװטיונ יד ,ןטעברַאסיױא ייז ןוא ןפַאטשיור ןעגנערבּפַארַא

 ,עיצַאטרַאּפסנַארט ,זײּפש טימ ןעגנורעקלעפַאב עקידנענַאילימ ןגרַאזַאב

 טימ גנורעקלעפַאב יד ןגרָאזַאב וצ טייקידנעוװטיונ יד ;טעטיצירטקעלע

 ץלַא סָאד -- סעירָאטַארַאבַאל ,ןטעטיסרעווינוא ,ןלושרעדניק ,ןלַאטיּפש

 טרעדָאפ ױזַא טקנוּפ .עיצַאזינַאגרַא עשינכעט עטלקיװטנַא-ךיוה ַא טרעדָאפ

 ילַאּפ עשידנעלסיוא יד ,רעקלעפ ערעדנַא טימ קלָאפ ןדעי ןופ גנוִיצַאב יד

011 



 ןדניוושרַאפ סָאװ ,סעיצקנופ ץלַא ןענייז סָאד ;ןענַאגרָא-הכולמ -- קיט

 .טפַאשלעזעג רעשיטסיוויטקעלָאק ַא ןיא וליפא טינ

 זיב ךיז טלקיװטנַא טפַאשלעזעג יד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה ןסקרַאמ

 עסיורג ַא טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה םעד ךָאנ .טקנוּפ ןסיוועג ַא

 רַאפ טעוו עכלעוו ,טפַאשלעזעג ַא ןעזעגסיורָאפ טָאה רע ;עיצַאקיפילפמיט

 טלעטשעגּפָא טעװ םיוק ;ןזייל וצ סעיצַאקילּפמָאק םוש ןייק ןבָאה טינ ךיז

 טעװ םיוק ,ןרעדנַא ןַא ךרוד ןשטנעמ ןייא ןופ עיצַאטַאולּפסקע יד ןרעוו
 ןרעװ טריפעגכרוד טעװ םיוק ,קלָאפ ןצנַאג םוצ ןרעהעג טּפַאשטריװ יד

 ץלַא טעוװ טלָאמעד ,שינערעקרעביא עשיטילַאּפ ןוא עלַאיצַאס עסיורג יד

 ןרָאפ שינַאכעמ טעמכ ,גנירג רעייז ןייז טעװ טלָאמעד ,טושּפ רעייז ןייז

 -לעזעג יד .ןשינעפרעדַאב ענייז עלַא ןגרָאזַאב וצ וויטקעלַאק ןכעלשטנעמ

 רעד ןיא "טייקידנעווטיונ ןופ הלשממ ,, רעד ןופ ןײגרעבירַא טעװ טפַאש

 ."טייהיירפ ןופ הלשממ ,

 -רָאי ןבלַאה םענעגנַאגרַאפ םעד ךשמב טייקכעלקריוו עלַאיצַאס יד

 רעד טימ אקווד .עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ טנרעלעג זדנוא טָאה טרעדנוה

 -סנבעל ןרעכעה ַא ןכיירגרעד ןטימ ,עיגָאלָאנכעט רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ןרעו טעוװ ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ גנורעמרַאפ רעד טימ ,טרַאדנַאטס

 טגײלעגפירַא זיא סָאװ ,לוע רעד רעטריצילּפמָאק ןוא רערעווש ץלַא

 םיא ןלָאז רימ יו -- טּפַאשלעזעג רעד ןופ טכיש םענעי ףיוא ןרָאװעג

 רעקיטילַאּפ עשימָאנַאקע ,רעריפ-סטפַאשטריװ ,ןטַארקַאנכעט -- ןפור טינ

 ,לג"דא

 -גסיוו עלַאיצַאס יד ןופ ןסניפעגסיוא עלַא ןדנעװנָא ןזומ ןלעװ ייז

 ללכב ,גנושרָאפ רעשיטסיטַאטס רעד ןופ ,עימָאנָאקע רעד ןופ ,ןטפַאש

 ןגרַאזרַאפ טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,גנושרָאפ ןופ טיבעג ןקיצניײיא ןדעי ןופ

 לָאז טפַאשלעזעג יד ידכ ,ויטקעלָאק ןופ ןה ןוא דיחי ןופ ןה ןטיונ יד

 .ןרינַאיצקנופ קירעהעג ןענעק

 ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה "עיצַאקיפילּפמיס,, עשיטסיסקרַאמ יד

 רַאלק ןעעז רימ .תונכס עסיורג יד ןופ ענייא ןוא םיתועט/ יד ןופ ענייא

 סלעגנע ןוא סקרַאמ .גָאט ןקיטנייה םייב ןובשח-תועט םעד ןופ טכורפ יד

 רעזירַאּפ רעד ןופ גנורַאפרעד יד רָאנ ןגיוא ערעייז רַאפ טַאהעג ןבָאה

 ןוא טָאטש ןייא ןופ רָאנ ןעוװעג זיא גנורַאפרעד עקיזָאד יד ,ענומָאק
 ןצישַאב וצ טריפעגנייא ןבָאה ןרַאנומָאק יד סָאװ ,ןסעיינ יד .טלָאװער
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 רעייז ןעוועג ןענייז ,ןליוו-סקלָאפ םעד ןרעכיזרַאפ ןוא עיטַארקַאמעד יד

 ןטס20 ןיא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא עיצַאקיפילּפמיס רעד בילוצ .ענעדײשַאב

 טנעקעג "ןגיניק-ןפָאסָאליפ , רעדָא ,רעריפ עשיטילַאּפ ןבָאה טרעדנוהרַאי

 ןטרעּפסקע ןרעװ ןוא ןטיבעגיסנבעל עלַא טנעה ערעייז ןיא ןעמענניײרַא

 ןכעלשטנעמ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא העד עשיגָאלָאעדיא ןַא ןגָאז ןענעק ןוא

 ןוא רוטַארעטיל ,טסנוק ,לַארָאמ ,קיטילָאּפ ,טפַאשטריװ זיא סָאד יצ ,ןבעל

 ,עיפָאסָאליפ

 רימ ןעוו ,המיא ןוא דחּפ ַא שממ זדנוא טלַאפַאב טקעּפסָארטער ןיא

 ןענַאילימ רַאפ רעצ ןכעלשטנעמ ןוא טיונ ןוא טנלע לפיוו ךיז ןענַאמרעד

 טיונ ןעוועג זיא סָאד .טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה ןרָאי-עיצולָאװער:ךָאנ יד

 ריא רַאפ רָאנ ,עיצולָאװער רעד ןופ םיאנוש יד רַאפ רָאנ טינ רעצ ןוא

 ןיא טלייצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעגערט עיירטעג עריא רַאפ ,דרַאגנַאװַא

 ,יד ןעוועג לכ-םדוק ןענייז עיצולָאװער רעד ןופ תונברק יד ;ןענָאילימ

 .ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ריא רַאפ טפמעקעג ןבָאה סָאװ

 ,ןעורמוא עשיטנעדוטס יד ,סעיטַארקַאמעד-סקלָאפ יד ןיא גנוגעוװַאב יד

 קורדסיוא רעד ןענייז דנַאלסור-טעיװָאס ןיא רעביירש ןופ ןרילעבער סָאד

 -ַאװער רעלעוטקעלעטניא רעיינ ַא ךָאנ טפַאשקנעב ַא ןוא רעגַאב ַא ןופ

 תורוד ןוא תורוד ןופ ןעגנונעפָאה יד ןרעכיזרַאפ לָאז עכלעוו ,עיצול

 ַא ךָאנ ןסַאמ עטקירדרעטנוא ןוא רעקנעד עשילעבער ,ןרענַאיצולַאװער

 ,עיטַארקַָאמעד .ןוא טייהיירפ ,טייהכיילג רעלַאיצַאס רעתמא ןופ טפַאשלעזעג

 -כערעג ןייק ךיוא ןעק טייהיירפ ןַא זַא ,ןזיוועג טָאה גנורַאפרעד יד לייוו
 .ןייז ינ טייקיט

 םעיינ ַא וצ ןעמוק ןזומ טעװ ןכעלקריוורַאפ וצ ןטפַאשקנעב יד ידכ

 -עג רעטלע-לטימ ןופ ףוס םייב זיא סע יװ ,סנַאפענער ןרענַאיצולַאװער

 .סנַאסענער ןשיטסינַאמוה ַא וצ ןעמוק

 -לעזעג רעד ןופ גנובעלפיוא יד זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןוא ןט15 ןיא

 טָאה עכלעוו ,רוטלוק עשיכירג יד ןבעלפיוא םעד ךרוד ןעמוקעג טפַאש

 רעטרעדנוה ןופ ךשמב זיא עכלעוו ןוא טייקטקעפרעּפ טכיירגרעד התעשב

 .ןרָאװעג טנטַאשרַאפ ןוא ןטָאשרַאפ םוטנטסירק ןכעלרעטלע-לטימ ןופ ןרָאי

 עיצולָאװער רעלַאיצַאס ןופ טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא ךַאנ טציא ןעמ טעװ ױזַא

 ןופ ןוא רעגייטש-רוטלוק ַא ןופ ןטנעמעלע עסיוועג ןבעלפיוא ןזומ קירוצ
 רעזַאושזרוב , ַא ןיא עּפָאריײא ןיא טריטסיזקע ןבָאה עכלעוו ,טכער-רוטלוק
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 טָאה טפַאשלעזעג ענעי .טרעדנוהרָאי ןט15 םעד טניז ןופ "טפַאשלעזעג

 ןוא ,ןרעדנַא ןַא ךרוד סַאלק ןלַאיצַאס ןייא ןופ גנוקירדַאב יד טגָאמרַאפ

 ךעלגעמ טָאה סָאװ ,טייהייררפ עשיכיסּפ ענעי טזָאלרעד יז טָאה ךַאד

 ,רעבָאהטכַאמ יד ןגעק ןטערטסױרַא ןענעק ןלָאז עכַאװש יד זַא ,טכַאמעג

 עשימָאנָאקע ןוא עשיטילַאּפ יד ןגָארקעגנײרַא טנעה ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ

 .טכַאמ

 טײקרַאטש יד ןגעלעג זיא ןלעבער יד ןופ טיײקכַאװש רעד רעטניה

 .טכערעגמוא זיא סע סָאװ ,םעד ןגעק גנורעדורפיוא רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 -ער טסייג רעכעלשטנעמ רעד ןעוו ,טכַאװרעד סָאװ ,הרובג יד זיא סָאד

 ,ןטכערעג םענופ סָאטַאּפ רעד טקרַאטשעג עלַא יז טָאה סע .טריטלַאװ

 ןוש רימ ןפערט טנעמַארעּפמעט ןשילעבער ןקיזַאד םעד ;ןכַאװש םגה

 ןרעױדַאב טימ רימ ןזומ טנייה .לארשי ןוא הדוהי ןופ םיאיבנ יד ייב ןַא

 טכַאמעג ךעלגעמ טייקכעלקריוו עשיטעיווָאס עקיטנייה יד טלָאװ : ןגערפ

 ןוא יקנַאלב טסיגָא ןַא ןופ ,סלעגנע ןוא סקרַאמ ַא ןופ גנוניישרעד יד

 ? גרובמעסקול עזַאר ןוא טכענקביל םלעהליוו ַא ןופ ,ןַאדורּפ

 רעשירָאטסיה רעד ןיא ןוא ןבעל ןלַאיצַאס םעד ןיא ןסקָאדַארַאּפ יד

 טּפַאכ ןעמ סָאװ ,ןעגנוניישרעד ענעי וצ ןרעהעג רעקלעפ ןופ גנולקיװטנַא

 ןוא טייקמורק רעייז ןעמ טעזרעד ףוס-לכ-ףוס רעבַא ,ךיג ףיוא טינ ייז

 .העּפשה עקידנריּפמורַאק רעייז טעזרעד ןעמ

 רעקידנשרעה רעד וליפא ךיז טָאה ןַא טרעדנוהרַאי ןט16 םענופ

 טקנוּפ ,סנַאסענער ןופ טסייג םעיינ ןטימ ןענעכער טזומעג םזיצילַאטַאק

 ןענעכער ןזומ ךיז גנולקיװטנַא ןייז ןיא םזינומָאק רעד ךיוא טעװ ױזַא

 ןוא הפוקת:סנַאסענער רעד ןיא טילבעגפיא טָאה סָאװ ,טסייג ןטימ

 ןיא טפַאשנסיוו יד ןוא עיפַאסָאליפ יד ,רוטַארעטיל ענייש יד טשרעהַאב

 ענדָאמ ןעזעגסיוא טָאה סע יװ טקנוּפ ןוא .עּפַאריײא-ברעמ ןופ רעדנעל יד

 םעד ןבעלפיוא ןפרַאד לָאז ןעמ זַא ,ןכַאנַאמ ןוא עכעלטסייג עמורפ רַאפ

 טעװ ױזַא ,"רענידנצעג, עשיכירג ןופ טייקידיירפ-סנבעל יד ןוא טסייג

 סָאד עיצולָאװער רעשירַאטעלַארּפ ןופ תורוד ךָאנ ענדַאמ ןעזסיוא יאדווא

 דיחי רעד עכלעוו ןופ ,ןטייהיירפ-רוטלוק ןוא טכער-רוטלוק ןבעלפיוא

 גנולקיװטנַא עשירָאטסיה יד .טּפַאשלעזעג רעזַאושזרוב ַא ןיא ןסַאנעג טָאה

 .םעד וצ ןריפ ןזומ רעבַא טעװ
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 ןסיזירק ןכערבסיוא ןלעוו'ס ,ןטייקירעװש עסיורג ןייז יאדווא ןלעוו סע

 ןרעװ ,טפַאשלעזעג עטקעפרעּפ עיינ ַא ןכוז סָאװ יד .ןטקילפנַאק ןוא

 וצ ןסיוטשעג ןבעל ןלַאיצַאס םענופ גנולקיװטנַא רעכעלרעניא רעד ךרוד

 רעפמעק יד וליפא ןוא טייקיטכערעג ןופ רעכוז יד .סקַאדַארַאּפ םענדַאמ ַא

 טייקיטכערעגמוא ענעגייא יד ןעזנייא ןוא ןעזרעד טינ ןענעק ,ןלעבער ןוא

 ןשיוצ ףױא ןעמוק עכלעוו ,ןטײקמַאזורג ענעגייא יד לָאמ טפַא ןוא
 ,ןײלַא ייֵז

 יו טקנוּפ ,טטכטרעג יד ןופ טייקדנילב עטרעשַאב ַא ןַארַאפ זיא סע

 -ַאב ןענייז ייז רעכלעוו טימ ,טייקידוועעז עטרעשַאב ַא ןַארַאפ זיא סע

 יד רַאפ ףמַאק ַא ןריפ ןרענַאיצולַאװער ןעו טייצ רעד ןיא .ןעקנַאש

 -סקלָאפ עטקירדרעטנוא יד ןופ גנויירפַאב רעד רַאפ ,ןשטנעמ ןופ טכער

 טייקידוװעעז ןוא טייקידװעריּפש רעד טימ ןעקנַאשַאב ייז ןענייז ,ןסָאמ

 -ַאװער רעד ךָאנ .ןשטנעמ ןופ טיונ יד ןוא רעצ םעד ןליפרעד ןוא ןעז וצ

 זַא ,רדס ןלַאיצַאס םענעגייא םעד ןיא טניווועגנייא ױזַא ייז ןרעוו עיצול

 -יטכערעגמוא ןוא תולווע ןייק ,תוריתס ןייק רעמ ןעזנייא טינ ןענעק ייז

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םענעגייא ןיא ןטייק

 יד ,ןטייהיירפמוא יד ,הנכס-המחלמ יד ,תולווע עלַאיצַאס עסיורג יד

 ,טריּפמורַאק זיא סָאװ ץלַא .דמערפ רעד ןיא רָאנ ייז ןעעז עיצַאטַאולּפסקע

 !ץענערג טייז רענעי ןופ רָאנ טמוק שלַאפ

 ןופ טסייג רעד ,רדס-סנבעל םענעגייא םעד יבגל טייקשיטירקמוא יד

 רעשיטילַאּפ רעדָא רעלַאיצַאס ַא ךָאנ רוד ַא טשרעהַאב םזימרַאפנַאק

 רעייז ןכיירגרעד ןענעק ןעעדיא עסיורג יו טלַאמעד ןעעז רימ .עיצולָאװער

 .ךוּפיה ןדרוסבַא

 ִצ

 טסייג רעד ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא סקרַאמ לרַאק ןופ טסייג רעד

 ,רוטַאנ עשילעבער ַא ןעוועג זיא סקרַאמ .םזימרַאפנַאק ןשיטילַאּפ ןופ

 טָאה סָאװ ,גנושרָאפ רעויטקעיבַא ןופ ןָאפ יד ןטלַאהעג ךיוה טָאה סָאװ

 סלעגנע ןוא סקרַאמ .םינּפ ןיא ךיילג טייקכעלקריוו רעד ןקוק ןיא טביולגעג

 ףיוא "גיניק-ףַאסָאליפ , ַא ןופ ןיורק יד ןַאטעגנָא טינ לָאמ ןייק ןטלַאװ

 רעד טימ ןטנעמוקַאד-טייצ עשיטילָאּפ ןעקנַאשַאב ןוא ַאריב-טילַאּפ ַא
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 ךיז טלָאװ סקרַאמ .םירפס עקילייה ןופ טייקכעלרירַאבמוא ןוא טייקיבייא

 ןופ לובג ןיא דיחי רעטדמערפרַאפ ,"רעטרינעילַא , עמַאס רעד יו טליפעג

 ;תודימ עלעוטקעלעטניא ערעייז ןוא סעיטַארקַאמעד-סקלָאפ עקיטנייה יד

 םעד ןוא טייקנפרָאװעגרעטנוא רעשיטילַאּפ רעד ןופ ןטילעג טלַאװ רע

 רעיינ רעד ןסייהעג טלָאװ סע יװ סייו רע .םזימרָאפנַאק ןופ טסייג

 ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןבירשעג ןטלָאװ סלעגנע ןוא סקרַאמ סָאװ ,ייטפעפינַאמ,

 ןטסקיצנַאװצ ןשיגַארט רעזדנוא ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא טבעלעג

 ,טרעדנוהרָאי
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 ןשטנעמ סענדיב ןגעוו טרָאוו טוג ַא

 ןעמ געמ יצ ?ןשטנעמ ןגעוו טרָאװ טוג ַא ןגָאז טנייה ןעמ געמ יצ

 ,ןטייקכעלגעמ יד ןיא ,ןבערטש ןכיוה ןייז ןיא ,טפנוקוצ ןייז ןיא ןביילג

 ? המשנ ןייז ןיא ןגראברַאפ ןענייז עכלעוו

 קיסַאּפ רעייז רַאפ טכַארטַאב טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע

 טביולגעג טָאה ןעמ .שטנעמ ןימ םעד ןיא ןביילג וצ ליֹוװ ץנַאג רַאפ ןוא

 ללכב ;וויטקעלָאק ןיא רעמ ךָאנ טביולגעג טָאה ןעמ ןוא דיחי םעד ןיא

 .טייהשטנעמ רעד ןופ טירשרָאפ ןכעלריטַאנ םעד ןיא טביולגעג ןעמ טָאה

 -רוטַאנ רעד ןיא עיצולָאװע ךייש סָאװ ,ןיװרַאד סלרַאשט ןופ ןעעדיא יד

 רעשירָאטסיה רעד ףיוא ךיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ךיג ןענייז ,טלעוו

 ןבָאה הפוקת רעשיטנַאמָאר רעד ןופ רעקנעד יד .ןשטנעמ ןופ גנולקיװטנַא

 רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןעגנורעדנע עסיורג עלַא זַא ,טלעטשעגרַאפ ךיז

 סע סָאװ ,סיורָאפ טָארט רעדעי ןוא ןעגנולדנַאװמוא-המשנ עלַא ,עטכישעג

 םעד ןיא רָאפ לכ םדוק טמוק ,גנולקיװטנַא רעזדנוא ןיא ךעלגעמ זיא

 ,ןצענערג יד ןכערבוצכרוד טרעשַאב זיא דיחי םעד ,םיא .ןשטנעמ ןקיצנייא

 .ףַאשַאב ןייז תעב ןרָאװעג טמיטשַאב סיורָאפ ןופ רשפא ןענייז עכלעוו

 -רַאי ןט19 ןופ רעקנעד ערענָאיצולַאװער יד ןבָאה ויטקעלַאק םעד רַאפ

 עטוג יד טגַאזעגנַא ,ןעצרעה ,סלעגנע ,לַאסַאל ,סקרַאמ לרַאק ,טרעדנוה

 -ַאב ןשטנעמ םעד זיא גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה רעד ןיא זַא ,הרושב

 ןופ ןעמרָאפ עיינ ןלעטשוצנייא :ןריפוצכרוד תוחילש עסיורג ַא טמיטש

 ,גנונעדרָא עכעלטפַאשלעזעג עיינ ַא ןפַאשַאב ,ןבעלנעמַאזוצ ןכעלשטנעמ

 עכעלטפַאשלעזעג יד טעװ ןעמַאזוצ .םעטסיס עשיטילַאּפ עיינ ַא ןרילבַאטע

 טײקמערַא ןייק ןריטסיזקע טינ רעמ טעוװ סע זַא ,םעד וצ ןריפ גנולקיװטנַא

 ךרוד טעוו שטנעמ רעד .גנוקירדרעטנוא ןייק ןייז טינ רעמ טעװ סע ןוא
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 הלשממ , רעד ןיא "טייקידנעווטיונ ןופ הלשממ,, רעד ןופ ןטערטרעבירַא םעד

 .(סקרַאמ לרַאק) "טייהיירפ ןופ

 -שטנעמ יד ןסקרַאמ טיול זיא סָאד ,"טייקידנעווטיונ ןופ הלשממ , יד

 קיא סָאװ ,ןשטנעמ ןופ עטכישעג יד זיא סָאד .טנייה זיב עטכישעג עכעל

 םעטסיס רעד רעטעּפש ,טּפַאשטריװיןּפַאללש רעד רעַירפ ןפרַאװעגרעטנוא

 -סלע רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ םעטסיס רעד -- טציא ןוא םוטנגייאבייל ןופ

 .עיצַאטַאולּפ

 רעדָא ןגרָאמ ףיא טייצ יד זיא סָאד "טייהיירפ ןופ הלשממ,, יד

 ןופ גָאטסטעברַא רעד ןעוו ,עיצולָאװער רעלָאיצַאס רעד ךַאנ ,ןגרַאמרעביא

 רעד ןוא רעצרוק ַא ןייז טעוװ ןשינעפרעדַאב ענייז ןגרָאזַאב וצ ןשטנעמ

 טימ ןוא טסנוק טימ ,טפַאשנסיו טימ ןבעגּפָא ןענעק ךיז טעװ שטנעמ

 .שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ןעגנויצַאב עיינ ןלעטשנייא

 טלָאװעג רעדָא ןטלַאהעג ךיז דימת טָאה הפוקת עשירָאטסיה עדעי

 -עגסיוא טָאה ןוא תופוקת עקידרעִירפ יד יו שיטסילַאער רעמ רַאפ ןטליג

 טָאה ןטספרַאש םוצ .תורוד עקידרעִירפ ןופ טײקשיטקַארּפ-טינ יד טָאּפש

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןיא טלעטשעגסױרַא םזילַאער ןשידָאמיינ םעד ןעמ

 ,גנוגעווַאב ערענַאיצולָאװער יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 ףוס לכ ףוס ןלעװ סָאװ ,גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה ןופ ןצעזעג יד

 ןעמ טָאה ,טפַאשלעזעג רערעכיז-שימַאנַאקע ןוא רעיירפ רעמ ַא וצ ןריפ

 ,ןפורעגנָא לָאמ ַא ייז טלָאװ ןעמ יוװ ,ןצעזעג עשילַארָאמ יד טינ ןפורעגנַא

 ךיז טַאה שטנעמ רעד .עטכישעג רעד ןופ "ןצעזעג ענרעזייא , יד רַאנ

 טרעשאב םיא זיא טרעדנוהרָאי ןטשטנעבעג םעד ןיא סָאװ ,ךעלקילג טליפעג

 ,רעקנעד יד ןבָאה ללכ ךרדב .ןעניפעגוצסיוא "ןצעזעג ענרעזייא , יד ןעוועג

 ןט18 ןופ ןפָאסַאליפ יד רעטעּפש ןוא דָאירעּפ-סנַאסענער םענופ ןבױהעגנַא

 ןגעו גנוניימ עליֹוװ ץנַאג ַא טַאהעג ,גנורעלקפיוא רעד ןופ טרעדנוהרַאי

 ןעק ןעמ סָאװ שינעפעשַאב ַא רַאפ טכַארטַאב םיא טָאה ןעמ .ןשטנעמ

 ,ןעיורטעג

 ןצנַאג םעד ןיא ךורברעביא רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא סע

 רַאנ טינ ךיז טקרעמ ךורברעביא רעד .שטנעמ תוהמ םעד ןופ ןייטשרַאפ

 רעד ןיא ךיוא ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא ךיוא רָאנ ,טפַאשנסיו רעד ןיא

 קוק רעיינ רעד זַא ,ןגָאז וליפַא ןעמ ןעק גָאט ןקיטנייה םייב .עיגָאלָאעט
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 רעד ןופ ןויירק עטסקירעדינ יד ןיא ןעגנירדניירַא ןעמונעג ןיוש טַאה

 רענרעדָאמ רעד ,עלעווָאנ יד ,רעטַאעט רענרעדָאמ רעד ךיוא .טפַאשלעזעג

 שרעדנַא ןיוש ןרעדליש ,שטנעמ תוהמ רעדנַא ןַא סױרַא ןיוש ןלעטש ,םליפ

 ,ןטייקטצענערגַאב ןוא ןטייקכעלגעמ ענייז

 ,טנייה ?ןענעכיײצנָא ןענעק רימ עכלעוו ,גנורעדנע-טנורג יד זיא סָאװ

 ,רענעק-ןשטנעמ ַא רַאפ ,טסילַאער ןסיורג ַא רַאפ ןטליג ליוו רעצעמע זַא

 טוג ןייק רע רָאט ןשטנעמ ןופ עבט יד תמא ןַא ףיוא טייטשרַאפ סָאװ

 ןיא ביוא .ןגָאז טינ סנעיּפַאס ָאמָאה ןכעלקילגמוא םעד ףיוא טרַאװ

 סָאװ ,ןעגנערבסורַא סעּפע ךָאד גרוטַאמַארד רעד ליוו קיטש-רעטַאעט ַא

 ןיא "ןביולג, ,"טנעמיטנעס , ,"טייקכעלשטגעמ , ןפור לָאמ ַא טגעלפ ןעמ

 ןלעטשוצקעװַא ןעוועג טרעשַאב זיא םיא סָאװ ,שינעפעשַאב רענדיב רעד

 סוצ ּפָאק םעד ןסייררַאפ ךיוה ױזַא ןוא סיפ עכַאוװש ייווצ ענייז ףיוא ךיז

 ,רעגַאב ַאזַא טָאה רע ביוא ,ןַאט סע ליוװ גרוטַאמַארד רעד ביוא ,ָאי ,למיה

 ןקירעדינרעד דלעהטּפיוה ןייז ןטקַא ייוצ עטשרע יד ןופ ךשמב רע זומ

 ףרַאד גרוטַאמַארד רעד .עטָאלב ןיא םינּפ ןייז ןרימשנייא ,ןעמעשרַאפ ןוא

 סָאװ ,ןטפַאשיירטמוא עלַא ןזייווַאב ,םיא ףיוא זייב סָאד לַא ןדיירסיוא

 ייב ךיוא ןוא ךיז ייב ןפורוצסױרַא ףוס םוצ ידכ ,ןכוזסיוא רָאנ ןעק ןעמ

 טייקכעלשטנעמ קנופ םעניילק ַא סעּפע ןעניפעג וצ טייקכעלגעמ יד זדנוא

 ןשטנעמ ןגעוו טָאה ןעמ סַאװ ,זייב סָאד לַא ןבעגרַאפ לָאז קנופ רעד ןוא

 ,טרעהעג

 ,רעגייטש םענרעדָאמ םעד ןײגכָאנ ליוו ןעמ ביוא ,רעבירעד זומ ןעמ

 רעסעב .ןכַאלסױא ןוא םיא ןופ ןטָאּפשּפָא ,ןסײררעטנורַא ןשטנעמ םעד

 ,עינָאריא יד .ןיײלַא ךיז ןופ ּפָא טכַאל ןוא ּפָא טָאּפש שטנעמ רעד ןעוו זיא

 .שירעלטסניק יד ןרעוו קסעטָארג רעד ןוא רובמַאלַאק רעד ,קזוה רעד

 םעד טימ .דרוסבַא ןופ רעטַאעט םענרעדָאמ םעד ןופ ןעלטימ עשיטַאמַארד

 שטנעמ רעד סָאװ ,טײקיצרַאהנּפַא עלופ ןוא עסיורג יד ןעמוק זומ ןעמַאזוצ

 .זייב סָאד לַא ךיז ןגעוו ןלייצרעד וצ ןגָאמרַאפ זומ

 רעד לָאז טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא זַא ,ןריסַאּפ ןעק טלַאמעד טשרע

 יד ןוא ןצרַאה רעזדנוא ןופ טײקכַאװש יד ןבעגכַאנ ךָאד גרוטַאמַארד

 ןעניפעג ףוס לכ ףוס ןוא רעגייטש-רוטלוק ןטלַא רעזדנוא ןופ עיצידַארט

 .ןשטנעמ ןפיוא סטוג ןופ טרָאװ בלַאה ַא ,טרָאװ ַא סעּפע ,תוכז ַא



 יד ןעניד ןעק טסנוק עשיטַאמַארד ןימ םעד ןופ ןרעטסומ עשיּפיט יו
 עינישזדריוו רַאפ ךיז טקערש רע, נ"א םליפ רעד רעטעּפש ןוא עסעיּפ
 הימ זָאל ןוא טלעװ יד ּפָא לעטש , עידעמָאק עשילַאקיזומ יד ןוא "ףלּוװ
 ."ןײגרעטנורַא

 ןבירשעג זיא ןוא טיובעג ױזַא בור'ס זיא עלעוװוָאנ עקיטנייה יד ךיוא

 ,ןטקַא עלַאיצָאסיטנַא עלַא ןלייצרעד טינ לָאז ןעמ ביוא זַא ,טימעג ַאזַא טימ

 ,טײקטבײלגַאב ןופ טנעמעלע רעד טלעפ ,ןעגנַאגַאב זיא שטנעמ רעד סָאװ

 ףיוא עקַאט טָאה טסנעייל וד סָאװ סָאד זַא ,טייקטביײלגַאב רעטושּפ ןופ

 ,טייקכעלקריוו רעד טימ תוכייש ַא תמא ןַא

 ןקַארשעגנַא טלָאװ שטנעמ רענרעדָאמ רעד יו ,ליפעג סָאד ןבָאה רימ

 ןייז ,טרַאוװס טיורטעג גנַאל וצ ,טביולגעג גנַאל וצ טָאה רע זַא ,ןרָאװעג

 .רעגייטש:-רוטלוק ןייז ,ןשטנעמ ןרעדנַא םעד ,סָאטימ םעד ,עיצַאזיליוויצ

 ,טרינעילַא ,קיבײלג-טשינ ,רעטכינ ױזַא זיא רע זַא ,ןליפ ךיז רע זומ טציא

 ןעיורטרַאפ ַאי ןוא םיא וצ ןעמוק ליו רעצעמע בא זַא ,שיניצ ױזַא

 ןעק ןעמ סָאװ ,ןבעל קיטש ַא ןרעדליש ,ןייז טביײלגַאב ןעק סָאװ ,טרָאװ ַא

 רע זומ ,זייב סָאד לַא ןיא ןעלקיוונייא סָאד רע זומ ,תמא רַאפ ןעמעננַא

 ןעמַאזװצ רע זומ ,ןטייקכעלשטנעממוא עלַא טימ ןשטנעמ םעד ןרעדליש

 לֵא ןלייצרעד ןוא קזוח ןוא עינַאריא ךיוא ןצונַאב גנורעדליש רעד טימ

 .ןכוזסיוא ןשטנעמ ןיא ךָאנ ןעק ןעמ סָאװ ,זייב סָאד

 ןעמונעג רעדיוו ןעמ טָאה ,ןטנַאטסעטָארּפ יד ייב ,עיגַאלַאעט רעד ןיא

 ןלעטש סָאװ ,סעיצידַארט עטלַא יד עלַא ,שטנעמ תוהמ םעד ןגעוו ןכוזּפָא

 -סױרַא טָאה ןעמ ;ןטייקסטוג ענעריובעגנייא סנשטנעמ םעד קפס סיורג ןיא

 ױזַא ןַאט וצ חוכב זיא רע סָאװ סָאד ,טײקטלּפָאט ןייז ,טרעקרַאפ ,ןביוהעג

 .סטוג ןַאט וצ טייקיעפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,סטכעלש ליפ

 ךיוא זיא ,לשמל ,רובינ דלָאהנייר יוװ ,ןגָאלָאעט ענרעדָאמ יד ייב

 רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ןופ ךיז ןצענערגוצּפָא גנַאלרַאפ ַא ןעמוקעגפיוא

 טושּפ ױזַא טָאה סָאװ ןוא טשרעהעג ןרָאי רעטרעדנוה טָאה סָאװ ,קיטע

 ,טָאג ןוא שטנעמ ןופ ןובשח םעד טנכערַאב קידעכַאװ-שירעמערק ןוא

 .טייצ ןייז ןוא שטנעמ ,שטנעמ ןוא שטנעמ

 רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש עיגָאלָאעט עיינ יד

 טקיטלעװַאב טָאה סָאװ ,עיפָאסָאליפ-סנבעל רעשיטסימיטּפָא ןוא רעוװַיַאנ
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 םיא טָאה עיפַאסָאליפ ענעי .ןרָאא רעטרעדנוה ןופ ךשמב ןשטנעמ םעד

 דיירפ עשידרע ,םיבוט-םישעמ עניילק רַאפ סנגינעגרַאפ עניילק טגָאזעגוצ

 גנוטכיר רעד ןיא ןכַאמ טעװו שטנעמ רעד סָאװ ,ןעגנוגנערטשנַא יד רַאפ

 םגה ,עטכערעג ַא ןלעטשנייא ןופ ןוא טײקטרילָארטנַאק ,טײקידנעטשנָא ןופ

 .גנונעדרַא עלַאיצָאס טייקיטכערעג ריא ןיא עטצענערגַאב ַא

 -רוארַאפ סָאװ ,קילבסיוא םעד טָאה םערָאפ רעשיטַאמַארד רעד ןיא

 רעד טכַארבעגסױרַא ,קיטע עשיטנַאטסעטָארּפ עכעלרעגריבניילק יד טלייט

 עמַארד ןייז .שילקעמ דלַאבישטרַא גרוטַאמַארד ןוא טעַאּפ רענַאקירעמַא

 סױרַא טגנערב סָאװ ,עמַארד-בויא ענרעדָאמ ַא תמאב זיא "יב יישזד, נ"א

 .טייצ רעקיטנייה רעזדנוא ןופ המיא יד ןוא דחּפ םעד

 ב
 -רעביא-סיזירק יד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ ,ןעעדיא עשירעפעש עסיורג

 -סיב ןעגנירד ייז זַא ,עבט ַא ןבָאה ,הפוקת רעשירָאטסיה ַא ןיא ןעגנובעל
 םעד תעב .ןטכיש עכעלטפַאשלעזעג ערעטיירב יד ןיא ןײרַא ךיוא זייווכעל
 ןיא טייג סע ןוא טייקפיט ןופ סעיסנעמיד יד ןרָאלרַָאפ ןרעװ סעצָארּפ
 טגײלעגנײרַא זיא סָאװ ,עינַאװערָאה עקיטסיײיג עסיורג יד דוביאל ןצנַאג
 ןופ קילבסיוא רעיינ רעדעי .גנוקיטלַאטשעגסױא רעייז ןיא ןרָאװעג
 -ַארט ַא לָאמ טפָא זיא ,ןבעל ןיא געוו ןייז ףיוא ,עבט ןייז ףיוא ןשטנעמ
 ךָאנ ןוא ןעגנושיוטנַא ךַאנ טמוק רוד ַא רעכלעוו וצ ,גנודײשטנַא עשיג
 ןצענערג יד רעבירַא רעבַא ןטערט ןעעדיא יד ןעוו .ןעגנובעלרעביא ערעטיב
 ערַאבגנַאג יװ רעמ טינ ,לָאמ טּפָא יז ןרעוװ ,ןטכיש עלַאיצַאס ערעטייוו ןופ
 ןופ ןיוש טציא ,ןעגנודניברַאפ-ןעעדיא עקיסעמטייצ ,ןעעדיא עשידָאמיינ
 טימ רַאנ סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ ,ןתמא עלענָאיצנעװנַאק ענעמונעגנַא
 םעד ,ןשטנעמ ןפיוא קוק ןטימ טציא טריסַאּפ סָאד טָא .טייקכַאלּפ רעייז
 ,(דיורפ דנומגיז) תמא ךס ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,לעטשנייא ןַא ,קוק ןשיגַארט
 ןיא וליפַא טגָאמרַאפ סָאװ ,ןבעל סָאד ןייטשרַאפ םעיינ ַא וצ ןריפ ןעק סַאװ
 .שינעטנעקרעד ןופ קיַארעה עשיגַארט ַא ךיז

 ,ןזיירק יד ןיא ןיירַא ןעגנירד ןעגנודניברַאפ-ןעעדיא עיינ יד רַאנ יו
 ןרעוו ,ייז טימ ןרילגנַאשז ןוא ןעעדיא טימ ןרכומ ןוא ןרחוס ןענעק סָאװ
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 םעד ןענעקײלּפַא סיוא טנורג ןופ ןעק רע רָאנ .עדָאמ ןוא ץוּפ רָאנ ייז

 ,ךיז ןיא תוריתס עסיורג טָאה סָאװ ,םענייא ףיוא יװ ,ןשטנעמ ןפיוא קוק

 ,קוק רעד -- ,ףַאשַאב ןופ רקיע עמַאס ןיא ןטקעפעד עסיורג טעז סָאװ

 ,"ןיינ, ַא ןופ ,גנונעקיילרַאפ רעסיורג ןופ טמַאטש "אי, סנשטנעמ םעד זַא

 ןוא ןדנובעגפיונוצ ענדָאמ ױזַא לָאמ טפָא ןענייז האנש ןייז ןוא עביל ןייז זַא

 דנומגיז ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןשינעטנעקרעד יד ,טשימעגסיוא

 רעטרַאס ןטסילעװַאנ ענרעדַאמ יד ןופ ,יקסוועיָאטסָאד ,רובינ ןופ ,דיורפ

 ןופ ,טניד סָאװ ,טנַאירַאװ ןקידתועשר ןימ ַא טושּפ ןעמוקַאב ,ימַאק ןוא

 -לעזעג רעזדנוא ןיא ןטכיש עלַאיצָאס עוויטַאװרעסנַאק עסיוועג ,טייז ןייא

 זַאב וצ טושּפ ידכ ,םידיחי ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טניד רעדָא ,טפַאש

 טבעל סָאװ ,טייקכעלדײמרַאפמוא ןוא תועשר עטסקינייוװעניא ןַא ןקיטפערק
 ,ייז ןיא

 ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ רעקנעד יד ןגעוו ןגָאז ןלעװ טינ לָאז ןעמ סָאװ

 רעד ןוא לכש ןיא ןביולג רעקידלַאװעג רעייז טכערעג ןעוועג זיא סע יצ

 עבטב ויא שטנעמ רעד זַא ,ןביולג רעסייה רעייז ,ןשטנעמ םוצ יורטוצ

 -נוגנידַאב עלַאיצַאס יד רָאנ זַא ,הנומא רעייז ןוא ,(ַאסור קַאשז ןַאשז) טוג

 סעּפע ךַאד טָאה לעטשנייא רעשַיעדיא רעייז ,ןברַאדרַאפ םיא ןבָאה ןעג

 גנַאג-ןעקנַאדעג רעיינ רעד ;לופטרעוו ןוא קידנביילב זיא סָאװ ,ןַאטעגפיוא

 וצ טכַאמעג ךעלגעמ טַאה סָאװ ,חוכ ַא ןעוועג זיא רערעלקפיוא יד ןופ

 ,(ירַאסעטנַאמ ,לעבערפ ,יצַאלַאטסעּפ) גנויצרעד עכעלשטנעמ יד ןעײנַאב

 ןַאשזד) ןכעלטנגוי ןופ ןוא דניק ןופ ןבעל ןיא דיירפ רעמ ןעגנערבוצניירַא

 -רָאפער עסיורג וצ טריפעג טַאה רע ; (קירטעּפליק ןוא לָאה ילנעטס ,יאויד

 רע ;גנובעגצעזעג רעלַאיצַאס וצ ןוא תוסיפת ןיא עטּפשמרַאפ יד רַאפ ןעמ

 רעמ טקעוװעג טָאה רע ,דניק ןופ ןוא יורפ רעד ןופ טעברַא יד טצישַאב טָאה

 ,ןביולג ַא ןוא םזימיטּפָא ןופ ןַאט ַא ןפַאשַאב ללכב טָאה ןוא טעטינַאמוה

 יד ,ויטקעלַאק רעכעלשטנעמ רעד טּפױהרעביא ןוא ,שטנעמ רעד זַא

 -רעד ןוא רעסעב ןשטנעמ עלַא ןופ הכרעמ יד ןכַאמ ןענעק ,טפַאשלעזעג

 זיא םעד רַאפ ךיז טייטשרַאפ .(םולב ןָאעל ,סערָאשז ,לעבעב) רעכעלגערט

 סע רָאנ ,שינעדנעטשרַאפ ןוא גנושרָאפ ,גנורינַאלּפ ,גנוגנערטשנַא קיטיינ

 -עג ןבָאה רעקנעד ערעדנַא תעב .טייקכעלגעמ עשירָאטסיה ַא סיוכרוד זיא

 טביולגעג ערעדנַא ןבַאה ,ןעמרַאפער ןוג עיצולָאװע רעלַאיצַאס ןיא טביולג
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 ערענַאיצולַאװער ןיא ,ףמַאק ןשיטילַאּפ ןיא ,ןעלטימ ענעדישטנַא רעמ ןיא
 | ,ןעגנורעדנע

 רעטס20 רעד זַא ,ןעניימ וצ עיזוליא עקירעיורט יד ןעוועג זיא סע

 שממ ןַארַאפ ןענייז סע ןעוו ,טכיירגרעד סנייז ןיוש טָאה טרעדנוהרָאי

 ןענייז עכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא ןענַאילימ רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ

 ןָאט רעלק ַא טינ ןעמ ןעק יװ ןוא ;טצישַאבמוא ןוא טעקַאנ ,קירעגנוה

 טלעטש סע סָאװ ,הנכס רעד ןופ ןוא .עיזָאלּפסקע-גנורעקלעפַאב רעד ןגעוו

 סָאד ןטכינרַאפ ללכב ןעק סָאװ ,גנונעפָאװַאב עשימָאטַא יד רָאפ ךיז טימ

 עיינ יד זַא ,ןעזנייא רימ ןזומ טלָאמעד .טענַאלּפ רעזדנוא ףיוא ןבעל

 ןעק יז ;סטכעלש ןופ הלשממ ַא ןפַאשַאב רַאנ ןעק תועשר ןופ המכח

 ןייז ךעלגעמ טינ לָאז סע ןכלעוו ייב ,טַאמילק ןלַאיצַאס ַאזַא ןפַאשַאב

 ןלעו ןלָאז עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעד ןיא ןטכיש עסיורג ןביוהוצפיוא

 ןוא ןשימָאנָאקע ןקיטנייה םעד ןייז ןקתמ ןוא ןרימרָאפער וצ ןטעברַא

 ןרעסערג ַא ןופ ןוא שיטַאמגַארּפ ןייר זיא לַאפ ַאזַא ןיא ; רדס ןשיטילַאּפ

 טרעוװ ןשילַארַאמ םעד רעביא טצַאש סָאװ ,עירָאעט ַא ףערטָאב ןלַאיצַאס

 רעדייא ,ןבעל ןייז ןופ טרעוו םעד ןוא ןטייקכעלגעמ ענייז ,ןשטנעמ ןופ

 ןייז טרענימרַאפ סָאװ ןשטנעמ ןפיוא קוק ַא ,עירָאעט עשיטסילַאער רעמ ַא

 טלעטש ,טיונ ןייז רַאפ עיטַאּפמיס רעקינייװ סױרַא טפור ,טייקכעלשטנעמ

 ,םעד וצ טריפ ןוא ןבעל ןייז ןופ טייקילייה רעד ףיוא רעקינייװ ּפַא ךיז

 ןגָארט רימ סָאװ ,תוירחַא סנעמעלַא רעזדנוא ןרעוװו רעכַאװש לָאז סע זַא

 .ערעדנַא יד יבגל ענייא

 ג

 -קיוװטנַא עסיוועג ַא עלָאר ַא טליּפשעג טָאה סעצַארּפ ןצנַאג םעד ןיא

 יד ןוא "גנוריזױויטקעיבָא, יד ןפורנָא טנָאקעג ןטלָאװ רימ סָאװ ,גנול

 ףיוא טשרע וצ ןעמוק ןטפַאשנסיװ יד .טפַאשנסיװ רעד ןופ גנוריזינַאמוהעד

 -ַארטסַא ןופ טיבעג ןפיוא סיורָאפ טירש רעדעי ; עיפָאסָאליפ טימ ןדנוברַאפ

 קיטייצכיילג זיא טרעדנוהרַאי ןט18 ןוא ןט17 םעד ןיא קיזיפ ןופ ןוא עימָאנ

 ןכעלשטנעמ ןופ תוהמ םעד ןײטשרַאפ וצ ןשינעלגנַאר טימ ןדנוברַאפ

 סע סָאװ ,גנידצלַא .לג"דא סָאמסָאק ןוא שטנעמ ןופ תוכייש יד ,ןבעל
 ןשטנעמ ןופ לרוג ןטימ ןדנוברַאפ זיא ,טשרָאפעג ןוא טכַארטעג טרעוו
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 -גסיוו רָאנ טינ ןענייז ,לשמל ,ַאנורב ַאנַאדרָאשזד ןוא יײלילַאג ַאלעלילַאג

 יז ןעוו ,ןעגנושרָאפ עלַאיצַאס עטשרע יד .רעקנעד ךיוא רָאנ ,טײלטפַאש

 ןכעלטפַאשנדײל ַא טימ ןדנוברַאפ ךיוא קיטייצכיילג ןענייז ,ףיוא ןעמוק

 עלַאיצַאס יד רָאנ טינ ןשטנעמ ןופ דמעמ םעד ןרעסעברַאפ וצ רעגַאב

 יד ךיוא ,סלעגנע ךירדירפ ןוא סקרַאמ לרַאק ,ןָאדורּפ יו ,רעשרָאפ

 ןוא ןַאמיס ןעס ,ןעוָא טרעבָאר יוװ ,םזילַאיצַאס ןשיּפָאטוא ןופ רעקיטערָאעט

 ןבָאה ייז זַא ,ןליפ --- ,ייז ךַאנ ןוא ייז רַאפ רעקנעד יד --- עירופ לרַאש

 ,סעיצוטיטסניא יד ןוא ,טפַאשלעזעג יד ןרעסעברַאפ ,ונייהד ,תוחילש ַא

 ןופ ךירטש ַא ןעוועג זיא סע ,רוציקב .טקריוװ טפַאשלעזעג יד עכלעוו ךרוד

 -נַא עכעלטפַאשנסיוװ ןוא עלעוטקעלעטניא עלַא ןיא טײקשירַאטינַאמוה

 יד ייב קרעוו קיטכיו םוש ןייק ןייטשרַאפ טינ ןעק ןעמ .ןעגנוגנערטש

 ,סַאמָאהט ,םייהקרויד לימע יוװ ,עיגָאלָאיצַאס רענרעדָאמ רעד ןופ רעיוב

 יד רעטניה זַא ,ןײטשרַאפ טינ לָאז ןעמ ביוא ,םייהנַאמ לרַאק ,יקצעינַאנז

 ןעמ .ויטקעלַאק ןופ ןוא דיחי ןופ לרוג םעד רַאפ גרָאז יד טייטש קרעוו

 טרעיודעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנערטשנָא עסיורג יד ןײטשרַאפ טינ יאדוװַא ןעק

 טינ טליפרעד ןעמ ביוא ,סקרַאמ לרַאק יװ רעקנעד ַאזַא ןופ גנַאל ןבעל ַא

 רעלַאיצַאס רעיינ ַא ךָאנ טפַאשקנעב ןייז ןיא רעגַאב ןכעלטפַאשנדײל םעד

 טלעטשעגנייא לָאז סָאװ ,גנוָיצַאב רעקידרשוי רעמ ,רעיינ ַא ךָאנ ,גנונעדרַא

 ןיא רעִירפ ךָאנ ןעמ טליפ ענעגייא סָאד .שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ןרעוו

 עּפורג רעד ייב ללכב ,עיקסעטנָאמ ןוא ָאסור קַאשז ןַאשז ןופ ןטעברַא יד

 .ןטסידעּפָאלקיצנע עשיזיוצנַארפ

 -טפַאשנסיװ ענעגייא יד ןעוו זַא ,ױזַא זייווכעלסיב רעבַא טריסַאּפ סע

 ןופ ןגייווצ עשימעדַאקַא סיוכרוד ןרעוו וצ ןַא ןבייה ןענילּפיצסיד עכעל

 -קעיבָא יד ;גנוריזיוויטקעיבָא ןופ סעצַָארּפ ַא ןעלקיװטנַא ךיז טמענ ,ןסיוו

 ןעמונעגסורַא טרעוװ גנושרָאפ רעד ןופ סָאװ ,ןירעד טײטשַאב גנוריזיוויט

 יד .טנעמעלע רעקידנגרַאזַאמ-שטנעמ רעדָא רעשירעגרַאזרַאפ-שטנעמ רעד

 ןשילַארָאמ ןקידרעירפ ריא ןופ טיײרפַאב טרעװ טפַאשנסיװ עלַאיצַאס

 .טנענָאּפמָאק

 סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב גנולקיװטנַא רעיינ רעד ןיא עוויטיזַאּפ סָאד

 -כיילג ,ןעגנורעסעבסיוא ךס ַא ןגָארטעגנײרַא ןרעוו שידָאטעמ ןוא שינכעט

 סע .עיצַאטנעירַאסיד ַא וצ ךיוא גנוריטנעירָא עיינ יד טריפ רעבָא קיטייצ
 ןופ טּפיוהרעביא ,ןטקַאפ עניילק ןופ גנולמַאזנַא רעסיורג ַא וצ טריפ

= 
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 סע ;ןעגנושרָאפ עשיטסיטַאטס ךרוד ןעמוקַאבסױרַא ןעק ןעמ סָאװ ,ןטקַאפ

 -סיה רעסיורג רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ רעד ןופ םומינימ ַא רָאנ טביילב

 .ןעגנושרַאפ עלַאיצַאס יד ןופ עיצידַארט רעשירָאט

 -ַאליפ ,רוטַארעטיל ,טפַאשנסיװ ןופ עיצקנופ עלַאיצַאס-שירָאטסיה יד

 ןעוועג גנַאל-תורוד ךות ןיא זיא ןסיוו ןופ ןגייווצ ערעדנַא עלַא ןוא עיפָאס

 ןופ הלשממ , יד ,הפוקת רעשירָאטסיה רעדעי ןיא ,טציא ןיוש ןפַאשַאב וצ

 ןופ הלשממ יד ."טייקידנעװוטיונ ןופ הלשממ ,, רעד רעבירַא "טייהיירפ

 ,טלעטשעגרַאפ ךיז ןבָאה סלעגנע ןוא סקרַאמ יוװ ,טינ דָארג זיא טייהיירפ

 טשיװעגּפָא ןלעװ סע יװ םעד ךָאנ ,ןעמוק טשרע טעװ סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 -ולּפסקע יד ןוא ןסַאלק ףיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולייטעצ יד ןרעוו

 רעכעלשטנעמ רעד .ןשטנעמ ןטייוצ ַא ךרוד ןשטנעמ ןייא ןופ עיצַאטַא

 ןוא ָאטַאלּפ ,סעטַארקַאס !ןרָאי רעטנזיוט יד ןטרַאװ טנעקעג טינ טָאה ןימ

 רעייז רַאפ ןיוש ןבָאה ,לאקזחי ןוא והימרי ,היעשי יו טקנוּפ ,לקַאפַאס

 יז סָאװ ,םעד ךרוד "טייהיירפ ןופ הלשממ , יד ןפַאשַאב טייצ רענעגייא

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ייס ןוא דיחי ןופ ייס ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןיא ןבָאה

 -כערעג רעמ טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,עיצַאטנעירָא עיינ ַא טכַארבעגסױרַא

 ןוא טָאג טימ ןשטנעמ ןופ גנוטפעהַאב ערעפיט ַא ,טייקנייש רעמ ,טייקיט

 מירשרָאפ רעדעי ,עיצַאזיליוװיצ ןופ טקַא רעדעי .שטנעמ-רעדורב ןייז טימ

 עדעי ,גנופַאש-טסנוק עדעי ,גנובעגצעזעג רעלַאיצַאס ןופ טיבעג ןפיוא

 זיא ,טסעטַארּפ רעדעי ,טפַאשלעזעג רעד ןיא גנורעסעברַאפ עשילַארַאמ

 ְךיז רַאפ טפַאשַאב שטנעמ רעד סָאװ ,"טייהיירפ ןופ הלשממ , יד ןיוש

 ןיא םסַאקַארקימ ַא ,ףַאשַאב ןרעיײנ ַא ןופ קיטשכורב ַא זיא סָאד .ןיילַא

 עכעלשטנעמ ערעדנוזַאב יד טינ טגָאמרַאפ סָאװ ,סַאמסָאק ןסיורג םעד

 "יויצ עכעלשטנעמ יד .טייקנדנובעג עלַאיצָאס ןוא תוירחַא עשיטע ,גרַאז

 טקַא ןַא זיא ,עטסכעה יד זיב ,ןָא ןעמרָאפ עטסוויטימירּפ יד ןופ עיצַאזיל

 ןוא תורוד עלַא ןיא "טייהיירפ ןופ הלשממ,, יד ןעיובפיוא ןכעלעמַאּפ ןופ

 עריא עלַא ןיא ,הלשממ-רוטלוק עקיטסייג עקיזָאד יד ,טינ רעמ ,ןטייצ עלַא

 -יילעג ,ןרעוו טרעטיירבעגסיוא רדסכ טפרַאדעג טָאה ,ןעמרַאפ-קורדסיוא |

 ןעמ טָאה ,העּפשה ןופ חטש ריא גנע ןכַאמ סָאװ ,ןצענערג יד .ןרעו טרעט

 ןרעוו לָאז יז ידכ ,טייהיירפ רעמ ןגָאמרַאפ לָאז יז ידכ ,ןעמענעצ טפרַאדענ

 .הלשממ ערעקרַאטש ַא
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 טייהיירפ ןופ הלשממ יד זַא ,ךַאװו רעד ףיוא ןייטש טזומעג טָאה ןעמ

 עריא ןעגנוכיירגרעד יד זַא -- רקיעב ןוא ,ןרעוװ טריּפמורַאק ןענעק טינ לָאז
 .ןעמוקמוא טינ סעפָארטסַאטַאק עלַאיצַאס ךרוד ןלָאז

 -ָאכיסּפ עלַאיצַאס יד טנכערעגניירַא ,ןטפַאשנסיװ עלַאיצַאס עיינ יד

 יד ןרָאלרַאפ ןבָאה ייז זַא ,וויטקעיבָא ליפ ױזַא ףיוא ןרָאװעג ןענייז ,עיגַאל

 יד .גנושרָאפ רעטניה ךעלנייוועג טייטש עכלעוו ,טפַאשנדייל עכעלשטנעמ

 םענרעדָאמ םעד ייב סיזירק ןסיוועג ַא ףיוא ןזיוועג טָאה גנוניישרעד עיינ

 יד ייב ןסיזירק ףיױא רעבָא רקיעב ,טרעדנוהרָאי ןטסט20 ןופ ןשטנעמ

 .ןטכיש עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק עקידנרינימַאד

 ,גנױשנַא-טלעוו עשיריּפמע ,עשיטסינַאכעמ ַא ןעמוקעגפיוא זיא סע

 ,טקַאפ-טנורג ַא ןופ ןײטשרַאפ-טינ ןקיסיוכרוד ַא ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ

 -טנורג רעד .ןבעלנעמַאזוצ ןוא ןבעל ךעלשטנעמ רעזדנוא ךייש זיא סָאװ

 -לעזעג יד ייס ,ןבעל עכעלשטנעמ עצנַאג סָאד זַא ,ןירעד טײטשַאב טקַאפ

 עיינ ַא ןענייז עיפַאסָאליפ ןוא טפַאשנסיװ יד ,טסנוק יד ייס ןוא טפַאש

 רעריסַאק טסנרע רעטעּפש ןוא עהטליד םלעהליוו יװ ,עיצקורטפנַאלער

 ןיא ףַאשַאב רעכעלשטנעמ רעקיטרַאנגיײא ןַא ןענייז ייז ;ןזיװַאב ןבַאה

 ,טלעוו ַא ןיא .עיצַאזיליויצ רעדעי ןיא ןוא הפוקת רעשירָאטסיה רעדעי

 טפַאשַאב ,ןצעזעג עשיזיפ ןופ ןוא ןטייקידנעוװטיונ ןופ טמיטשַאב זיא סָאװ

 ,ןעגנוָיצַאב עכעלשטנעמ-ןשיווצ יד ,ןעמרָאפ עלַאיצַאס יד ןײלַא שטנעמ רעד

 סָאד .ןרָאװעג "טכַארטעגסיױא , ןײלַא םיא ןופ זיא סָאװ ,רדס םעיינ םענעי

 רע סָאװ ,טלעוו עקיצנייא יד זיא סָאד לייוו ,טלעוו "עוויטקעיבַא , ןייז זיא

 רעד זיא רע ּוװ טלעוו עקיצנייא יד זיא סָאד לייוו ,ןפַאשַאב וצ יו סייוו

 סעיפָאסָאליפ ןעלקיװטנַא ,טלעוו ענעגייא יד ןענעקייל ; רעפַאשַאב-שטנעמ

 ןייטשרַאפ זדנוא ןפלעה ןעק ,טלעוו רעלַאיצָאס רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ

 וצ ךעלגעממוא טכַאמ רעבָא ,ןטענַאלּפ ןוא ןרעטש עטייוו יד וצ גנַאג םעד

 ןופ ךשמב .טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ ענעגייא יד ,ןיילַא ךיז ןייטשרַאפ

 רעד זַא ,טזייוו סָאװ ,עגַאל ַאזַא ןפַאשעג ךיז טָאה טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא

 -ַאב-ךיא םענעגייא ןייז ןופ סיזירק ַא רעביא טבעל שטנעמ רעקיטנייה

 סָאװ וצ ,םעד ןופ ןייטשרַאפ טינ ןקילױרג ַא סױרַא טזייוו רע ,ןייזטסּוװ

 .דרע סטָאג ףיוא ךעלטנגייא טוט רע סָאװ ןוא ,ןרַאװעג ןפַאשַאב זיא רע

 יבגל סױרַא טזייוו שטנעמ רעד סָאװ זיא ,ןעמַאטּפמיס יד ןופ רענייא

 -דניירפמוא רעמ ןוא דשח רעמ ,טּפַאשטנייפ רעמ ,תועשר רעמ ןײלַא ךיז
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 ךיז רעגַאב רעד .(םָארפ קירע) .טנידרַאפ שטנעמ ןימ רעד לפיוו טייקכעל

 המשנ רעד ןיא סיזירק ַא ףיוא ןַא רעבירעד טזייוו ןענעקיילרַאפ וצ ןיילַא

 ןטקעּפסַא עדייב ןייטשרַאפ ןוא ןעמענפיוא טינ ןעק רע סָאװ ,ןשטנעמ ןופ

 ןוא (גנופַאש ,עביל) סָארע ןופ טקעּפסַא םעד :טייקכעלשטנעמ ןייז ןופ

 ןרָאי יד ןיא טָאה דיורפ דנומגיז .(גנוטכינרַאפ ,עיסערגַא ,טיוט) סָאטנַאט

 ןשטנעמ םעניא טײקטלּפַאט יד טָא טקעדעגפיוא גירקטלעוו ןטשרע ןופ

 -קיוװטנַא רעד יבגל קוק ןשיטסימיסעּפ םעד טקרַאטשרַאפ םעד ךרוד ןוא

 יד טגָאמרַאפ רעבָא טָאה דיורפ .עיצַאזיליוװיצ רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנול

 -עמָארּפ סָאד ךיוא ןעמענוצפיוא טייקטגיינעג ןוא שינעדנעטשרַאפ עלופ

 ןעגנולקיװטנַא ךס ַא .עשילָאבַאיד סָאד רָאנ טינ ,ןשטנעמ םעניא עשייעט

 ,רוטלוק ללכב ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רעקיטנייה רעד ןיא סעיצּפעצנַאק ןוא

 -וצפיוא רעוש זיאס ;ןשטנעמ םעניא עשַיעטעמָארּפ סָאד ןענעקיילרַאפ

 סָאװ ,גנורעטשעצ ןוא עיסערגַא ,טוט ןופ חוכ ןטימ ןעמַאזוצ זַא ,ןעמענ

 -ַאב ןופ ,עביל ןופ חוכ רעד ךיוא טבעל ,ןַארַאפ ןשטנעמ ןיא יאדוװַא זיא

 ןייק זיא םעד ןָא סָאװ ,טייקשירעפעש ןופ ןוא טפַאשדניירפ ןופ ,גנופַאש

 .ךעלגעמ טינ ןבעל ךעלשטנעמ
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 * .נ .ע .ֿפ ןוֿפ רַאֿפנעמאזוצ םעד ברע

 -ןעמַאזוצ עסיורג רַאפ רדסכ ןעמוק קרַאי-וינ טָאטשטלעװ רעד ןיא

 ,רעלטפַאשנסיװ ,םיריױטקָאד ףיונוצ ךיז ןביילק סע .ןצנערעפנָאק ןוא ןרָאפ

 רעקרַאי-וינ ןסיורג ַא ןיא ןײרַא ריא טמוק .ןרָאטַאיכיסּפ ,ןעמַאנָארטסַא

 רענעמ -- ןטַאגעלעד טימ לופ ןרָאדירָאק ןוא ןלָאז יד ןענייז ,לעטָאה

 -- ,דנַאל ןקע ענעדיײשרַאפ יד ןופ ןעמַאזוצ ךיז ןביילק עכלעוו ,ןעיורפ ןוא

 ףיוא ,דיילק רעדָא נוצנָא ןייז וצ טעיליּפשעגוצ לטרַאק ַא טימ רעדעי

 ךיא , ,"סנוָאשזד סייה ךיא ,, :ןעמַאנ-עילימַאפ רעד ןבירשעגנָא זיא'ס ןכלעוו

 -עגניירַא ןבָאה ןדיי םערָאװ ,עשידיי ןענייז ןעמענ ךס ַא ."הטימס סייה

 -גסיוו רעד ןיא טרָא סיורג ַא ןעמענרַאפ ןוא סעיסעּפָארּפ עלַא ןיא ןעגנורד

 .עקירעמַא ןופ ןבעל ןשיטילַאּפ ןיא ןוא טפַאש

 ןגָארט ןופ גהנמ רעד ןטיבעג ךיז טָאה סע יװ ,קידרעוװקרעמ זיא סע

 ןגָארט ןטַאגעלעד עלַא ןגעלפ לָאמ ַא .ןצנערעפנַאק ייב ןעגנונעכיײצּפָא

 עסיורג טימ ןבירשעגנַא ןעוועג זיא סע רעכלעוו ףיוא ,גנונעכײצּפָא ןייא

 ,"רעניצירעמ ןופ רַאפנעמַאוצ, :רעבליז ןיא רעדָא דלַאג ןיא תויתוא

 זַא ,ךיז ןעמ טריפ ןרָאי עטצעל יד .וו"זַאא "ןגַאלַאיב ןופ ץנערעפנַאפ,

 סע .טַאגעלעד-דיחי םענופ ןעמָאנ םעד רעטנוא סרעדנוזַאב טכיירטש ןעמ

 טרעו שטנעמ רענלצנייא רעד סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא יװ ױזַא זיא

 ןרירטסנַאמעד וצ טָאטשנַא .עיצַאזיליוװיצ-ןישַאמ רעזדנוא ןיא טשיװעגּפַא

 ,טרעהעג רע רעכלעוו וצ עיצַאזינַאגרַא רעד רַאפ ,עיסעפַארּפ ןייז רַאפ

 .ןעמָאנ םענעגייא ןייז ייב םיא טפור ןעמ יו ןרעה רעטציא ַאד רע טזָאל

 -כיוו רעייז ַא ןגעוו ןטכַארט רימ ןעוו ,ףיוא ןעמוק ןעקנַאדעג עלַא יד

 טָאטשטלעװ רעזדנוא ןיא ןרעװ ןטלַאהעגּפָא טעװ סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ןקיט

 .1966 ינוי ,רָאפנעמַאזוצ-.ע.ּפ םעד ברע ןבירשעג *
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 רַאפנעמַאזוצ רעד ןייז טעװ סָאד ,(1966) רָאיייה ,ינוי שדוח ןיא קרַאי-וינ

 טרַאװרעד ןעמ .טלעו רעד רַאג ןופ רעהַא ןעמוק עכלעוו ,רעביירש ןופ

 רַאפנעמַאזוצ ןלַאנַאיצַאנרעטניא םעד וצ ןטַאגעלעד טרעדנוה ףניפ ךרע ןַא

 ךיז טימ טלעטש טרַאװ סָאד ? "ןעּפ , ןופ שטייט רעד זיא סָאװ ;"ןעּפ , ןופ

 -טװַאנ ןוא ןטסַיײסט ,ןטטַאּפ , : רעטרעוו יירד יד ןופ תובית-ישאר יד רָאפ

 ןופ ןעמוק ןלעװ ןטַאגעלעד יד ןופ טפלעה ַא זַא ,טרַאװרעד ןעמ ."ןשפסיל

 ןעמענרַאפ ןלעװ ןדיי .עּפָאריא ןוא עקירעמַא-ןײטַאל ,עקירפַא ,עיזַא

 : םימעט ייווצ בילוצ ץנערעפנַאק-ןעּפ רעד ייב טרָא קיטכיוו ַא

 עקיטכיו עכלעזַא ןטערטפיוא רָאפנעמַאװצ םייב ןלעוו ,סנטשרע

 רוטרַא יו ,ןעמָאנ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טימ רעביירש רענַאקירעמַא

 -ערּפ רעקיטציא רעד זיא רעלימ רוטרַא) ערעדנַא ןוא ווָאלעב לָאס ,רעלימ

 .("ןעּפ , ןופ טנעדיז

 טימ ןטָארטרַאפ ןייז ןלעװ ןדיי סָאװ ,טנַאסערעטניא זיא ,סנטייווצ

 ןטערטרַאפ טעװ ,לארשי תנידמ ןופ טמוק סָאװ ,ענייא : סעיצַאגעלעד ייווצ

 טעװ ,קרָאי-וינ ןופ עיצַאגעלעד עטייווצ יד ;רוטַארעטיל עשייערבעה יד

 ףיוא רוטַארעטיל עשידיי רעזדנוא טסייה סָאד ,"דנַאל-שידיי, ןטערטרַאפ

 .ןושל-עמאמ

 טסַיייסע ןוא טעַאּפ רעשידיי רעטסּוװַאב רעד טביירש ןינע םעד ןגעוו

 : ןײטשטַאלג בקעי

 -עטיל עשידיי יד טנעקרענַָא טָאה טפַאשלעזעג עלַאנַאיצַאנרעטניא יד,

 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד .גנוײטשטנַא רענעגייא ריא ךַאנ גנַאל טינ רוטַאר

 טסילעװָאנ רעשילגנע רעטמירַאב רעד ןעוועג טלַאמעד זיא טפַאשלעזעג

 טנכער טפַאשלעזעג יד .יטרָאװסלָאג ןָאשזד רעניװעגיזײרּפ לעכַאנ ןוא

 "ןעּפ, רעד רעבָא .תונושל טיול טינ ןוא רעדנעל טיול רעדילגטימ עריא

 ןרעװ טכַאמעג ףרַאד רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה

 טפַאשרעטערטרַאפ ןופ "דנַאל , סָאד ןרָאװעג זיא שידיי ןוא םַאנסיוא ןַא

 -עטיל עשַיערבעה יד .רוטַארעטיל רעד ןופ טפַאשלעזעג-טלעוו רעד ןיא

 ,הנידמ ַא ןופ רוטַארעטיל ַא יװ טנעקרענַא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא רוטַאר

 ןסערגנַאק עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ייב ךעלשיט-ןטַאגעלעד יד ןשיווצ רעבָא

 ."ש י ד יי -- לדליש סָאד ןעיירעדנעל עלַא ןשיווצ ןָא קרַאטש ךיז טעז
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 טימ ןטָארטעגפיוא ןענייז סָאװ ,דנַאלשידיי ןופ רעײטשרַאפ יד ןשיווצ

 -יירש יד ןענַאמרעד ןעמ ףרַאד ,ןסערגנַאק-ןעּפ עקידרעַירּפ יד ייב סעדער

 םהרבַא ,גרעבנירג רזעילא ,ןײטשטַאלג בקעי ,קיווייל .ה ,שֵא םולש : רעב

 .(ןָאדנָאל) שטיווטפעל ףסוי ןוא עדַארג םייח ,רעוועקצוס

 -ןעּפ םעד ןופ עמעטטּפיוה יד ןלייטוצסיוא טנַאסערעטניא זיא סע

 רעקיטפסייג רעקיגנעהּפַאמוא ןַא יו רעכביירש רעד, זיא סָאד ןוא ,סערגנָאק

 עיינ ַא רעייז יו ןעגנילק ןעק סע ."טייצ רעקיטנייה רעזדנוא ןיא חוכ

 עלַא זיא רעביירש רעד לייוו ,עמעט עטלַא ןַא רעייז יו ךיוא ןוא עמעט

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא טסייג רעשירעפמעק ןוא רעשילעבער ַא ןעוועג לָאמ

 ןבָאה טײקיגנעהּפָאמוא עקיטסייג ןייז ,ןבעל ןופ תמא םוצ טפַאשיירטעג ןייז

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ גנורערַאפ יד ןוא טפַאשביל יד ןפורעגסורַא םיא וצ

 טנעמַאמ רעלעוטקַא רעייז ַא ךיוא ןַארַאפ ךות ןיא רעבָא זיא סע

 ייוִוַצ יד רעביא דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא טּפשמ םעד ךָאנ .עמעט רעד ןיא

 לָאמ ַא רעדיוו זיא --- לעינַאד ירוי ןוא יקסווָאיניס יערדנַא --- רעביירש

 טינ ןענעק רעביירש עריא ןוא רוטַארעטיל ַא ױזַא יוװ ,ןרָאװעג רַאלק

 -ענערגַאב עשיטילַאּפ ןשרעה סע ןעוו ,םעטָא טלעפ סע ןעוו ,יירפ ןקריוו

 תוכייש יד זיא ךָאד .ןעניד ןלָאז רעביירש יד זַא ,ליוו ןעמ ןעוו ,ןעגנוצ

 ַא ,רקיעב ,סערגנַאק-רעביירש ןטימ טּפשמילעינַאד-יקסווַאיניס םעד ןופ

 רעביירש עשיטעװָאס ןייק זַא ,דוס ןייק טינ זיא סע םגה ,רעשילָאבמיס

 ןבילקעג ךיז טָאה סע שטָאכ ,ןעמוק טינ סערגנָאק םוצ לָאמ סָאד ןלעװ

 ןיא סרעדנוזַאב -- גנוגערפיוא ענײמעגלַא יד .עיצַאגעלעד עקידנטײדַאב ַא

 טכַאמעג טָאה -- ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןוא עילַאטיא ,ךיירקנַארפ

 םעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז רעביירש עשיטעווָאס יד רַאפ םעווקַאבמוא

 .סערגנַאק-ןעּפ

 רעלימ רוטרַא גרוטַאמַארד ןוא רעביירש רענַאקירעמַא רעטמירַאב רעד

 עטנַאסערעטניא ןַא טקורדענּפַא סערגנָאק םעד טימ גנודניברַאפ ןיא טַאה

 רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ייב ןטלַאהעג סנטצעל טָאה רע סָאװ ,עדער

 רוטרַא .ךיירקנַארפ ,ןָאיניװַא ןיא טפַאשלעזעג-"ןעּפ,, רעד ןופ עוויטוקעזקע

 ךס ַא רעייז זַא ,קנַאדעג ןקידנעלפייווצרַאפ םעד סױרַא טגנערב רעלימ

 יז ,ןרָאלרַאפ טייצ רעקיטנייה רעזדנוא ןיא ןעייג ןטנַאלַאט עשירעביירש
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 עשירָאטסיה עקיטנייה רעזדנוא לייוו : ךַאז ןייא בילוצ ,רקיעב ,םוא ןעמוק

 ,רעביירש סעד ןריּפמורַאק ןוא ןריזילַארָאמעד וצ עבט ַא טָאה הפוקת

 טָאה רע רעבָא ,שטנעמ רעלופטנַאלַאט ַא ,ךיז טכוד ,זיא רעביירש רעד

 ןשטנעמ עגנוי ךס ַא ןעק ךיא,, :טביירש רעלימ רוטרַא .ןגָאז וצ סָאװ טינ

 ןבָאה ייז רעבַא ,טנַאלַאט ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ןעניז ןייק טינ רעמ טָאה סע לייוו ,רַאפרעד טינרָאג .ןגָאז וצ סָאװ טינרַאג

 יז ןַא ,טשױטנַא ןרעוו ייז זַא ,ךיז ןבילרַאפ ןשטנעמ זַא ,ןרעדליש וצ

 .ןרילרַאפ עטכערעג יד ןוא ןעניוועג עטכערעגמוא יד זַא ,גנוי וצ ןברַאטש

 -לעזעג יד לייוו ,רַאפרעד ןגָאז וצ סָאװ טינרָאג ןבָאה רעביירש עגנוי,

 יו ,ןליפ רעביירש יד .ביוט ןעמעלַא טכַאמ סָאװ ,ןישַאמ ַא יו זיא טפַאש

 -ןַאפ יד טביורעגוצ טָאה סָאװ ,ןישַאמ ַא טימ ןטסָאמרַאפ ךיז ןטלָאװ ייז

 סעּפע ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טלעוװ רעד ןיא זיא סעּפע .ןשטנעמ ןופ עיזַאט

 יד טשיװעגּפָא טרעוו סע ,ןײזטסּוװַאב ןכעלשטנעמ ןופ טשיװעגּפָא טרעוו

 .דיחי םעד ןופ טײקיטרַאנגייא

 ןופ תוחילש יד זיא --- ,רעלימ רוטרַא טביירש -- גנוניימ ןיימ טיול,

 םענעי רוד ןדעי ןיא ןבעלוצפיוא ןוא ןעַאיַאב וצ קירוצ רוטַארעטיל רעד

 ןופ רעטנעצ ןיא טייטש ,דיחי רעד ,שטנעמ רעד ּוװ ,ןבעל ןפיוא קוק

 וצ יורטוצ רעמ ןעמ טָאה טייצ רעקיטנייה רעזדנוא ןיא .טלעוו רעזדנוא

 ."ןשטנעמ םוצ יװ ןישַאמ רעד

 ןַא ןופ גנולייצרעד ַא ,טָאדקענַא םעניילק ַא טגנערב רעלימ רוטרַא

 -ַאדוב טָאטש רעד ןיא זַא ,טלייצרעד רענעי .יטנירָאק רעביירש ןשירַאגנוא

 ,ןעמוקניירַא ןגעלפ ןשטנעמ ּוװ ,ןַארָאטסער רעניילק ַא ןעוועג זיא טשעּפ

 .זייּפש ןעמוקסיורַא טגעלפ דלַאב ןוא ,ןישַאמ ַא ןיא עבטמ יד ןפרַאװנײרַא

 רעד ןיא קינייוװעניא .לעטשנַא ןַא יו רעמ טינ ןעוועג זיא ךַאז עצנַאג יד

 ןייא טימ סָאװ ,רעקנירַאד ןוא רעקניניילק ַא ,שטנעמ ַא ןסעזעג זיא ןישַאמ

 ןיילק ַא ךרוד רעטייוצ רעד טימ ןוא עבטמ יד ןּפַאכ רע טגעלפ טנַאה

 ,ןישַאמ רעד טיורטעג רעמ ןבָאה םינוק יד .ןסע סָאד ןּפוטשסױרַא ,עלעריט

 | .ןשטנעמ ַא טיורטעג ןטלָאװ ייז יו
 -ןַארָאטסער רעד טָאה -- רעביירש רעד טלייצרעד -- ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןשיוצ ןלעטשקעװַא טפרַאדעג ,ןרעדָאמ ןייז וצ טשרמולכ ידכ ,רעמיטנגייא

 זיא סָאװ ,ןישַאמ ַא ןַארַאטסער ןיא רעיײגניירַא עיירטעג ענייז ןוא ךיז

 .טײקכעלזַאלרַאפ ןוא טייקיטכיט ןופ לָאבמיס רעד
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 ןופ עיגַאלַאעדיא רעד ןגעק סױרַא קרַאטש רעייז טערט רעלימ רוטרַא

 -סייג רעזדנוא טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,טפַאשנסיװ:ַאדװעסּפ ןוא טפַאשנסיװ

 טכער וצ ץלַא ןבעל רעזדנוא ןיא ןָאק ןעמ זַא ,טניימ סָאװ ןוא טלעוו עקיט

 ךרוד ,ןענעכערַאב ךרוד ,ןענישַאמ ךרוד ,קיטסיטַאטס ךרוד רַאנ ןכַאמ

 רוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןופ עיצידַארט יד זַא ,ןָא טזייוו רע .ןטסעמסיוא

 רעביירש ןוא ןטעַאּפ .ןבעגוצ רעטציא ליוו ןעמ יוװ ,ערעטלע ןַא ךס ַא זיא

 -ינוא עטסקיטכיװ יד טכַארבעגסױרַא ןבָאה טייצ רעקיטנַא רעד ןופ ךָאנ

 ןבָאה ייז ןוא ,טלעוו ןייא ןוא טייהשטנעמ ןייא ןופ ןעעדיא עלַאסרעװ

 רעד ןָא .ןײזטסּוװַאב ןכעלשטנעמ םעד ןופ ןשינעפיט יד טקעדעגפיוא

 טינ טלָאװ ןטּפַאשקנעב ןוא ןעגנונעפָאה ,ןעעדיא ןופ טלעוװ רעקיזַאד

 .ןבעל שיטילָאּפ ןוא ךעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןעוועג ךעלגעמ

 -עטיל רענַאקירעמַא ןיא עדער ןייז טקורדעגּפָא טָאה רעלימ רוטרַא

 טימ ןטָארטעגסױרַא זיא סע ּוװ ,"ויווער יעדרוטַאס ,, לַאנרושז ןשירַאר

 גָאלָאיצַאס רעד -- דיי רעטייווצ ַא טפַאשנסיװ רעד ןופ גנוקידייטרַאפ ַא

 -רַאפ טפַאשנסיװ יד זַא ,םעד רַאפ ןייא ךיז טלעטש רעכלעוו ,לעב לעינַאד

 "ד .ןשילַארַאמ ַא ךיוא רָאנ ,דוסי ןלעוטקעלעטניא ןַא רָאנ טינ טגָאמ

 טפַאשנסיװ יד .ןענייז ייז יו ןעגנוניישרעד ןשרַאפ ליוו טפַאשנסיװ

 -- טפַאשנסיװ .תמא םעד טכוז יז לייוו ,ּפיצנירּפ ןשילַארַאמ ַא טערטרַאפ

 טגנידַאב טינ ןרעוו ןתמא עריא .לַאסרעוװוינוא זיא --- לעב לעינַאד טביירש

 םענופ ןביולג םעד רעדָא רילָאק ,עיצַאנ ןופ טייקרעדנוזַאב רעד ןופ

 טניד סָאװ ,עדניימעג ַא רַאפ ךיז טימ ןלעטש רעלטפַאשנסיװ יד .רעשרַאפ

 ;טעטירָאטױא רעדעי ןגעק זיא טפַאשנסיװ .טײקויטקעיבַא ןופ ןּפיצנירּפ

 ןשטנעמ ןופ ןצונ םענעגייא םעד טניד יז ,תודוס ןייק טינ טגַאמרַאפ יז

 גנולעטשטסעפ ןוא סניפעגסיוא םוש ןייק זַא ,טסייו רעלטפַאשנסיװ רעד

 .ןפרַאװמוא ןענעק טינ ןגרָאמ יז לָאז ןעמ זַא ,רעכיז ױזַא טינ זיא

 רוטַארעטיל עשידיי יד טמוק (1966) סערגנָאק-ןעּפ ןקיטציא םעד וצ

 תוכייש ןיא .גנופַאש ריא ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןעגנוכיירגרעד עסיורג טימ

 ןורכז רעזדנוא ןיא ןבעלוצפיוא יאדכ זיא סערגנָאקירעביירש ןקיטציא ןטימ

 ,ה"ע קיווייל .ה רעטכיד ןשידיי ןסיורג םענופ טירטסױרַא ןשיטַאמַארד םעד

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סערגנָאק רעד .1936 רָאי ןיא סערגנָאק:ןעּפ םייב

 ןטייוצ ןופ ךורבסיוא ןרָאפ רַאי יירד ןעוועג זיא סע .סערייא-סָאנעוב
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 -עשרַאפ רעד ןגעוו טדערעג ,ןרעדנַא ןשיוצ ,טָאה קיווייל ןוא ,גירקטלעוו

 טלעו עלעוטקעלעטניא יד קינייװ יו םעד ןגעוו ,טרָאװ ןעיירפ ןופ גנומ

 ,יירשעג -ייוו ןשידיי ןפיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה

 : עדער סקיווייל ןופ ןריטיצ ןלעו רימ

 רוטלוק רעד ףיוא ןעמַארגַאּפ טכַאמ ןעמ יװ ,וצ טקוק רוטַארעטיל יד;

 -טיה רעד יװ ,וצ טקוק רוטַארעטיל יד .טגייווש ןוא -- ןשטנעמ ףיוא ןוא

 .טגייווש ןוא -- ןעמַאלפ-רעטייש ףיוא קרעוו עטסעב עריא טנערב םזירעל

 .רעטרעוו עשירענגיל ןופ ברַאפ טימ םינּפ ריא סיוא טברַאפ רוטַארעטיל יד

 ,קנַארק זיא טייצ רעקיטציא רעד ןיא רוטַארעטיל רעד ןופ ןסיוועג סָאד

 בָאה ,ןעוועג ךישממ קיווייל טָאה ,טנייה ןוא ןטכענ.. .ןברַאטש םייב טלַאה

 רענייר ,טסנוק רענייר ןופ טייקנייש רעד ןגעוו ןדער ָאד ךייא טרעהעג ךיא

 -ילייה ןוא טייקנייש רעד ןגעוו ןדער וצ ןסעגרַאפ טָאה ריא רעבָא .עיזעַאּפ

 .ָאי -- לפטכַארּפ זיא ,ןייש זיא עיזעָאּפ .טולב ךעלשטנעמ ןופ טייק

 ,ןכַארּפש ןופ ,רעטרעוו ןופ טייקנייש יד לָאז ןיא ָאד ליפ ךיא .סע סייוו ךיא

 יד ,רעיורט רעד זַא ,ןגָאז וצ טייצ זיא'ס רעבָא .רעקלעפ ןופ ןעגנַאזעג ןופ

 ,קלָאפ ןדעי ןופ ןוא ןשטנעמ ןדעי ןופ טולב סָאד ,טפַאשקנעב יד ,ןרערט

 רעדָא דיי ַא סע זיא יצ ,קלָאפ ןטרינַיור ,ןזָאלפליה ,ןטקירדרעטנוא ןדעי ןופ

 ןכעלשטנעמ ןופ טייקילייה יד זיא סע !ןייש יװ רעמ זיא ,רעיניסיבַא ןַא

 "! סערגנָאק ןקיטציא ןופ ןטַאגעלעד ,סע טקנעדעג :ןכעל
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 -- הדגה רעד ןופ םינב ריפ יד

 ןייזטסוװוַאב ןכעלשטנעמ ןופ ןּפיט ריפ

 ,טימעג םענעגייא ןייז טימ רענייא רעדעי ! הדגה רעד ןופ םינב ריפ יד

 .-שטנעמ סָאד ןײטשרַאפ-טינ ןוא ןייטשרַאפ ןופ ןפוא םענעגייא ןייז טימ

 ןיוש ךיז ןבָאה ןוא הדגה יד רדס םייב ןדיי ןגָאז גנַאל-תורוד .ןבעל עכעל

 לקניוו-קוק םענופ ןּפיט-ןשטנעמ ענעדיישרַאּפ יד ףיוא ןקוק וצ טניוװעגוצ

 טגָאז טסיזמוא טינ .גנולייטנייא רעלענָאיצידַארט רעשידיײטלַא רעד ןופ

 ןוא ,"לואשל עדוי וניאש ַא, רעדָא ,"םת ,, ַא זיא רע זַא ,םענייא ףיוא ןעמ

 ,ןעניז םעד ןיא טסייה סָאד ,גנושטייטסיוא רעד ןיא רקיעב ןיוש זיא סָאד

 .טלעטשעגרָאפ ּפיט-ןשטנעמ םעד טָאה הדגה יד ױזַא יו

 -נושטייטרַאפ ערעדנַא ךיוא ןבָאה "עשר , ןוא "םכח , סעירָאגעטַאק יד

 ,עשרה ןמה ןגעוו רימ ןסייוו ױזַא .הדגה רעד ןופ ןעמונעג רָאנ טינ ןוא ןעג

 ןיא זיא עשר רעד ;קלָאפ עשידיי סָאד ןעגנערבמוא טלָאװעג טָאה סָאװ

 סטכעלש טוט ןוא סטכעלש טרעגַאב סָאװ ,שטנעמ ַא רָאנ טינ ,לַאפ םעד

 יו ,המוא רעזדנוא ןופ טנייפ רעד יו ,טניישרעד רע רַאנ ,ןטנעַאנ םעד

 .םַאטש םענעגייא רעזדנוא ןופ רעקיליטרַאפ ןוא רעגנערבמוא רעד

 רימ :ןשטייט ענעדיישרַאפ ךיוא "םכח, טרָאװ סָאד טָאה ,ןגעקַא

 טנכייצעגסיוא ךיז המכח ןייז טימ טָאה ךלמה המלש זַא ,רעגייטש ַא ןסייוו

 טימ ןוא למיה ןיא לגייפ יד טימ ןדייר טנָאקעג טָאה רע זַא ,ליפ ױזַא ףיוא

 ןשיטע ןיא טשטייטרַאפ ךיוא רעבָא טרעוו "המכח , .דלעפ ןופ תויח יד

 .שלַאפ ןוא קיטכיר ןשיווצ ןדיישרעטנוא וצ טייקכעלגעמ יד יװ ,ןעניז

 ןעגנורדעגניירַא זיא סָאװ ,טּפשמ ןטמירַאב םעד ןגעוו עיצידַארט רעד ןיא

 רקיעב ,םכח רעד ,ךלמ רעד טרעוו ,רעקלעפ ךס ַא ןופ רָאלקלָאפ םעד ןיא

 -עג רעד ;טייקיטכערעג סיוא טלייט סָאװ ,שטנעמ רעד יו טלעטשעגרַאפ

 ערעדנוזַאב יד ױזַא יו ,קידרעוװקרעמ זיא'ס .םכח רעד זיא שטנעמ רעטכער
 ןליטנייא ןופ עיצידַארט רעסיוועג ַא ןיא ףיונוצ עלַא ךיז ןסיג ןשטייט
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 רעדנַא ןַא ייז ןופ ןקיצנייא ןדעי רַאפ ןעניפעג ןופ ןוא ןּפיט עכעלשטנעמ

 .קיטסירעטקַארַאכ

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד רַאפ סָאמ יד סָאװ ,קידרעווקרעמ ךיוא זיא'ס

 םכח רעד .קלַאפ םענעגייא םוצ גנוָיצַאב רעייז רקיעב זיא םינב העברא יד

 עסיורג יד סייוו רע ,טייהיירפ רעשידיי ןופ בוט-םוי ַא זיא חסּפ זַא ,סייוו

 ןעײרפַאב ךיז לָאז סע זיב ,קלָאפ ןייז טימ ןעשעג טזומעג ןבָאה סָאװ ,םיסינ

 -שטנעמ ןופ בצמ םעד ןכיירגרעד סע לָאז יירעפַאלקש ןופ בצמ ַא ןופ ןוא

 .טייהיירפ רעכעל

 םעד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ןכב זיא םכח רעד

 ןבעל םענעגייא ןייז טָאה ןוא םימש-תוכלמ לוע םעד ןוא טייקשידיי לוע

 רעד .ןדיירפ ענייז טימ ןוא רעצ ןייז טימ ,קלָאפ ןופ לרוג ןטימ ןטפַאהַאב

 ןופ טײטַאב ןסיורג םעד טייטשרַאפ ןוא סייוו סָאװ ,שטנעמ רעד זיא םכח

 םעד ןבעג ןעק תובא-תוכז סָאװ ,סייו סָאװ ,וויטקעלַאק ןשירָאטסיה

 ענייז וצ תוירחא טגָארט סָאװ ,דיחי רעטשטנעבעג רעד זיא רע .ןשטנעמ

 ,קלָאפ ןייז וצ תוירחא ךיוא רע טגָארט אלימב ןוא עטסטנעַאנ

 םיא ןוא טינ סייוו רע לייוו ,בוט-םוי ןופ טינ סייוו ןגעקַא עשר רעד

 ,רוביצ ןופ טלײטעגּפָא זיא רע ;קלָאפ ןייז ןופ ףמַאק רעד ןַא טינ טייג

 זיא ןפוא ןבלעז םעד ףיוא ;עשיטסיַאגע סיוכרוד ןענייז ןסערעטניא ענייז

 -עגייא ןייק טינ טָאה סָאװ ,דײשַאב ןָא טבעל סָאװ ,שטנעמ רעד םת רעד

 רע ,טכעלש טינ ןוא טוג טינ זיא סָאװ ,שטנעמ רעד זיא רע ;ןליוו םענ

 ןייז ךעלטנגייא זיא סָאד ןוא ,עשר ןייק טינ זיא רע ןוא םכח ןייק טינ זיא

 .ןטייצ עלַא ןיא הנכס עסיורג

 ןיא ,ןבעל ַא ןיא ןקריװסיוא רָאנ ךיז ןעק טפַאשגולק סמכח םעד

 סעשר םעד ;תוירחַא עשילַארָאמ טגָארט שטנעמ רעד ּוװ ,טפַאשלעזעג ַא

 ּםיט-ןשטנעמ ןימ ַאזַא ןַארַאפ זיא סע לייוו ,ךעלגעמ זיא סטכעלש ןוא זייב

 םת רעד זַא ,סקַאדַארַאּפ רענדָאמ ַא רָאג טריסַאּפ לָאמ ַא .םת רעד יװ

 זיא טנַאה ןייז ןיא סָאװ ,שורוושחא ןעוועג זיא'ס יװ ,שּפיט ךלמ ַא טרעוו

 -גיניק יד ןצונסיוא טנעקעג טָאה רע ןוא טכַאמ עשיטילַאּפ עסיורג ןגעלעג

 טערבליצ סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,קלָאפ סָאד ןטָארוצסיױא ידכ ,טכַאמ עכעל

 ,האנש סנמה ןופ
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 רע ;טפַאשלעזעג רעדעי רַאפ הנכס ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש םת רעד

 םת ןופ ןגיוא יד לייוו ,םיעשר יד ןופ ןקעווצ יד רָאנ ןעניד וצ חוכב זיא

 רע ןוא רָאפ טמוק טלעוו רעד ןיא סָאװ ,טינ סייוו רע לייוו ,דנילב ןענייז

 .ןדייל ערעדנַא סָאװ רַאפ ןוא ןטיירטש ןשטנעמ סָאװ רַאפ טינ טייטשרַאפ

 ונאש רעד טמענרַאפ ,הדגה רעד טיול ,הגרדמ עטסלפש עמַאס יד

 סייוו רע זַא ,ןבעל ןיא ןפלָאהַאבמוא ױזַא זיא שטנעמ רעד .לואשל עדוי

 .ןגערפוצּפָא ןוא ןגערפ וצ ױזַא יוװ ,טינ וליפַא

 לַאפוצ ןייק םתס טינ רימ ןעעז ,קירוצ ףיוא קידנקוק ,גָאט וצ טנייה

 ,ןּפיט-ןשטנעמ ריפ יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעלענָאיצידַארט-טלַא רעד ןיא

 יו שרעדנַא זיא קיטסירעטקַארַאכ-טנורג יד .הדגה רעד ןופ םינב העברַא יד

 זיא םכח רעד .ןכַארּפש עשיעּפַארײא יד ןופ ךיורבעג ןיא ןעניפעג רימ

 רעד ,"טפנונרַאפ, ןופ שטנעמ רעד ,רעייטשרַאפ רעסיורג רעד םתס טינ

 תודוס יד ןעגנירדוצכרוד חוכב רע זיא דנַאטשרַאפ ןייז טימ סָאװ ,דיווידניא

 טינ עשר רעד זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ ;ןבעל ןופ ןוא רוטַאנ רעד ןופ

 גנידצלַא .רעגַאב ןזייב ןוא ןליו ןטכעלש ןופ שטנעמ רעד ךיז ױזַא טַאלג

 חוהמ ןטימ ןדנובעגפיונוצ הדגה רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד ןיא זיא

 -ןשטנעמ ריפ יד ןעמיטשַאב םייב ןכייצ-רקיע רעד ;עיצַאנ רעזדנוא ןופ

 -םימי ענייז ,קלָאפ רעזדנוא ןופ עיצידַארט רעד וצ תוכייש רעייז זיא ןּפיט

 ןשידיי ןלַאנַאיצַאנ ןסיורג ןטימ טייקנדנוברַאפ ןייז ,עירָאטסיה ,םיבוט

 .רוביצ

 רעשידיי ףיוא "ַאי, טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעד זיא םכח רעד

 סָאד יװ ,קלָאפ ַא סָאװ רַאפ ,סייוו רעכלעוו ,טייקשיקלָאפ ןוא עיצידַארט

 רעד זיא עשר רעד ;חסּפ -- ,תורח ןופ בוטיםוי םעד טעװַארּפ ,עשידיי

 ןייז טינ ןוא טייהיירפ סקלָאפ םעד טינ ,ןָא טינ טייג םיא סָאװ ,שטנעמ

 ,ףוג םענעגייא ןייז רָאנ טזייּפש רע ןוא שיטסַיַאגע זיא סָאװ ,גנוקירדַאב

 .ןסערעטניא עשיטסיָאגע ןוא טפַאשנדיײל ענעגייא ןייז

 ױזַא טימ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,שינעפעשַאב ַא זיא םת רעד

 ךיז טרעדנּוװ רע זַא ,טײקיטפַאהדנַאטש קינייו ױזַא טימ ,ןליוו קינייװ

 רַאפ סָאד זיא סָאװ ? םיא םורַא ןבעל םעד ןיא רָאפ ָאד טמוק סָאװ : רָאג

 ? רעיורט ןופ ןוא טסנרע ןופ ,ליּפש ןופ ,ףמַאק ןופ דַארַאקסַאמ ןימ ַא
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 רענעפלָאהַאבמוא רעד ןבעל רעזדנוא ןיא זיא לואשל עדוי וניאש רעד

 -כעלעג סױרַא טפור טײקנפלַאהַאבמוא ןייז סָאװ ,שפנ רעוװוָיַאנ-קירעיורט

 רע זַא ,סיורג ױזַא זיא טייקיטכיזצרוק ןייז סָאװ ,ערעדנַא עלַא ייב רעט

 .תומַא 'ד ענעגייא ענייז ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טינ סייוו

 ִּצ

 רעד ןופ האנה בָאה ,הדגה רעטלַא רעד ןופ רעטעלב יד שימ ךיא

 ןפיוא קירעױרט רימ טרעוו גנולצולּפ ןוא האצמה רעשידיי רעגולק

 ןצרַאה

 עשידיי עטלַא יד טָא טרעטשעצ וליפַא טָאה טייצ ערעטיב רעזדנוא

 םערָאװ .הדגה רעד ןופ םינב העברא יד ףיוא גנולייטנייא-ןשטנעמ עגולק

 ןשיווצ רָאנ טינ ןצענערג יד ןרָאװעג טשימעצ ןענייז געט ערעזדנוא ןיא

 ןסיוו ןשיווצ ,טיײקשירַאנ ןוא טפַאשגולק ןשיווצ ךיוא רָאנ ,"ןיינ,, ןוא "ָאי,

 רענערַאװעג-לבלובמ רעד ןיא םת ןייק טינ טנייה זיא רע .ןסיוומוא ןוא

 לָאמ וצ סייוו סָאװ ,לואשל עדוי וניאש ןייק טינ זיא זדנוא ןופ רעוו ? טייצ

 טייצ רעזדנוא ןגעוו ,עגָארפ עתמא יד ,עגַארפ ןייק ןלעטש וצ טינ וליפַא

 ? לרוג רעזדנוא ןוא

 ,זדנוא טלַאפַאב דחַּפ ַא ןגערפ וצ ארומ רָאג רימ ןבָאה לָאמ טפַא

 רעוו ןוא !ןקערשּפָא רעמ ךָאנ זדנוא טעװ ,רימ ןסייוו ,דײשַאב רעד לייוו

 ןייז טימ ,ךיז טימ ץנַאג ױזַא זיא סָאװ ,םכח ַא גָאט וצ טנייה סָאד זיא

 ּווװ ץעגרע ? סיר ַא המשנ ןייז ןיא טינ טליפ רעכלעוו ןוא ,השורי סקלָאפ

 ןסיורג םענופ ןרָאװעג ןכָארבעגּפָא ןוא ןכַארבעגנייא זדנוא ןופ רעדעי זיא

 סע יצ ,טכַאמעג ךַארב םעד ןבָאה ןײלַא רימ יצ ;ןבעלסקלָאפ ןופ םיוב

 סע רָאנ ;החּפשמ רעד ןיא רעצעמע טכַאמעג רעִירפ זדנוא רַאפ טָאה

 שטנעמ רעד ;ץעווינ ןיא טייג ןוא ןבעלסקלַאפ ןופ טפַאז רעד סױרַא טניר

 רעלרפ רוד רעשידיי רעדעי סָאװ ,תוחוכ-רעדנּוװ ענעי ןופ טינ טסינעג

 גָאט ןקיטנייה םייב טינ סָאד זיא ,ךיז טגערפ ,רעוװ ןוא .ןסָאנעג טָאה

 טינ ןוא תועשר ןופ ןצנעטַאּפ ךיז ןיא טָאה קידצ רעד וליפַא ? עשר ןייק

 -רַאפ סָאװ ,םישעמ עקידתועשר וצ הקושת ַא עקַאט רָאנ ,טייקכעלגעמ רַָאנ

 יו ױזַא ןענייז סעּפע .םמותשנ ןוא לבלובמ ןרעוו רימ ןוא זדנוא ןרעדנּוװ
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 וניאש םעד ןוא םת ,עשר ,םכח ןשיוװצ ןצענערג יד ןרָאװעג ןסָאגעגפיונוצ

 !לואשל עדוי

 ןוא ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא קירוצ םוא רעדיו ךיז ןרעק רימ

 ןימ ַא טשרעה סע .תישארב-ברע ןופ דנַאטשוצ ןימ ַא וצ ןבעל ןשַיעדיא

 -נוא רעד .ןבעל ןלַאיצַאס םעד ןיא ןוא תוגשה ערעזדנוא ןיא והובו-והות

 ,ןירעד טײטשַאב תישארב-רַאפ ןוא תישארב-ךָאנ טלעוו ַא ןופ דיישרעט

 -עגנײירַא טַאה ףַאשַאב רעד ןוא ןדנּוװשרַאפ זיא והובויוהות רעד סָאװ

 למיה רעד ,ןרעסַאו יד ןופ טלײטעגּפָא זיא השבי יד ;גנונעדרָא טכַארב

 ,ןשינעפעשַאב ַײלרעלַא טימ טרעקלעפַאב זיא טלעוו יד ןוא ,דרע רעד ןופ

 : .םערָאפ ןייז טול ,ןימ ןייז טיול רעקיצנייא רעדעי

 טָאה טלעוו עשידיי עלענַאיצידַארט ןוא עטמערופעג-שירָאטסיה ענעי

 יד ןופ ןּפיט יד ,רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ ןופ סמערופ ריפ יד ןפַאשַאב סע

 ייברעד ןבָאה תורוד עשידיי עקיטייצרַאפ יד .הדגה רעד ןופ םינב העברַא

 -ַאפרעד רעכעלגעט-גָאט רעשיטקַארּפ ןופ ןגיוא יד ךרוד רָאנ טינ טקוקעג

 ןרַאפ גרָאז טימ ןעמַאזוצ שינעטנעק-ןשטנעמ ןדנוברַאפ ןבָאה ייז רַאנ ,גנור

 םענופ .טייקיבײיא רעשידיי ןופ עיצידַארט רעד טימ ,םויק ןלַאנַאיצַאנ

 -ַארַאמ ןדנוברַאפ ןדיי תורוד ןבָאה לקניווקוק ןלעוטקַא-שירָאטסיה ןקיזָאד

 ןשירָאטסיה ןשידיי ןופ םויק םעד רַאפ ףמַאק ןטימ ןעמַאזוצ תוירחַא עשיל

 .ויטקעלַאק

 ?ָאי, טגָאז סָאװ ,שטנעמ רעד ןעוועג לכ םדוק אלימב זיא "םכח,, רעד

 ןוא םיבוט-םימי ענייש ענייז ּפַא טיה סָאװ ,קלָאפ ןייז ןופ ןבעל ןפיוא

 -טכענק ןוא טייהיירפ ןשיווצ דיישרעטנוא םעד סייוו סָאװ ,סעיצידַארט

 רעקיטנייה ןוא רעקילַאמַא ,גנוכיירגרעד רעדעי טימ ךיז טיירפ ןוא טפַאש

 יזַא טגָאמרַאפ סָאװ ,שטנעמ רעד זיא עשר רעד .גנויירפַאב רעשידיי ןופ

 יד ןענַאמרעד סָאװ ,םיבוט-םימי יד וליפַא זַא ,םימחרה תדימ קיניײװ

 רַאפ סָאד זיא סָאװ .ןָא קינייװ םיא ןעייג ,קלָאפ םענעגייא ןייז ןופ תונויסנ

 טימ ,םיא טימ ? רוד וצ רוד ןופ טייג סָאװ ,ךיז רע סגערפ ,בוט-םוי ַא

 תוכייש ןייק סע טָאה סנגינעגרַאפ ןוא ןסערעטניא עשיטקַארּפ עניילק ענייז

 םיא ףיוא טָאה עיצידַארט עשידיי יד !ךעבענ ,םת רעמערָא רעד ןוא .טינ

 רעקידתונכס רענעגייא רעזדנוא ןיא ,רימ טשרע רעבָא ,טַאהעג תונמחר

 יו ,רַאפעג עסיורג יד ןעזעגנייא ןבַאה ,תומחלמ-טלעוו ייווצ ךָאנ ,הפוקת
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 ןעק סע ױזַא יו ,טייקיטשרודטולב ןרעקַאלפפיוא ןעק םת םעד ןיא ױזַא

 רעד ןכלעוו ןופ ,לגנושזד ןופ טייקדנילב יד םישעמ ענייז ךרוד ןדייר

 קיטש ַא סָאװ ,והובו-והות רעד ;סױרַא ןצנַאג ןיא טינ ךָאֵנ זיא שטנעמ

 .המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןיא טקעטשרַאפ ךָאנ טגיל םיא ןופ

 טייקכעלשטנעמ ןופ הגרדמ רעד ףיוא רעטסקירעדינ ןוא רעטצעל רעד

 ןדעי םערָאװ ;לואשל עדוי וניאש רעד ,עיצידַארט רעד טול ,טייטש

 ןוא ןגערפ ,סעגַארפ ןלעטש ןענעק וצ טרעשַאב ןבעל ןיא זיא ןשטנעמ

 דילסקלָאפ שידיי טלַא ןַא ןיא טגָאזעג טרעוװ ,ןיילַא טלעוו יד .ןגערפּפָא
 ןשטנעמ ןקיצנייא ןדעי ןיא ןוא ,אישק ַא טגערפ טלעוו יד .אישק ַא טגערפ

 וצ ןרָאװעג ןעקנַאשַאב זיא רע ןכלעוו טימ ,טכער סָאד ןגרָאברַאפ טגיל

 -יישרעד יד ןעמענוצפיוא ,ןבעל ןייז ןריטקעריד וצ ,ןגערפוצּפָא ןוא ןגערפ

 ןוא "ַאי, ןשיווצ ןגעוװצּפָא ױזַא יו ,ןסיוו וצ ,שיטירק ןבעל ןופ ןעגנונ

 ."ןייג,

 ִצ

 רעניילק ַא יו ,טעז :טכַארט ןוא הדגה רעד ןופ רעטעלב יד שימ ךיא
 ןפיט ַא זדנוא רַאפ טיהעגפיוא ןפוא ןכעלרעדנּוװ ַא ףיוא טָאה טנעמגַארפ

 !ןײזטסּוװַאב ןשידיי ןטלַא רעזדנוא ןיא קילבניײרַא
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 -- ןעוועג זיא סולשַאב רעד

 ..ןבעגוצרעטנוא טינ ךיז

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד

 -עגנגעקטנַא ךיז טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ ַא ןופ דנַאטשפיוא

 ןזייוו ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה טייקטיירג-ספמַאק יד .טנַאּפוקַא םעד טלעטש

 -רעד םולבלעגניר לאונמע ר"ד ןופ ןעגנונעכייצרַאפ יד ןופ .1942 רָאי ןיא

 רעבמעטּפעס ןיא ןדיי רעװעשרַאװ טכַארטעג ןבָאה סע סָאװ ,ךיז רימ ןסיוו

 רימ .םעטָא םענעטלַאהעגנייא טימ ןעגנונעכייצרַאפ יד ןענעייל רימ ,2

 -ָאכיסּפ יד ןוא ףמַאק ףיוא טײקנדײשטנַא יד ןריובעג טרעוװ סע יװ ,ןליפ

 ,ףמַאק ןופ עיגָאלַאכיסּפ יד ,גנוקיטכערַאב עשיגַאל

 לָאז אנוש רעד ליוװ -- םולבלעגניר ר"ד טביירש --- םלוע רעד,

 ,סרעסעמ טימ םיא ףיוא ןפרַאװ ךיז טעװ ןעמ .ןבעל ןרַאפ ןלַאצַאב רעייט

 -ַאקַאלב ןייק וצ ןזָאלרעד טינ טעוװ ןעמ .רעיוז-ןליוק טימ ,רעצעלק טימ

 זַא ,טסייו ןעמ לייוו ,ןסַאנ יד ןיא ןּפַאכ ןזַאל טינ ךיז טעװ ןעמ ,סעד

 ליוו ןברַאטש ןוא .טיוט ןטייצ עקיטנייה ןיא טפייה רעגַאל-סטעברַא רעדעי

 רנַאטשפױא רעד טעװ ךעלריטַאנ .דמערפ רעד ןיא טינ ,בוטש ןיא ןעמ

 ...טריזינַאגרָא ןייז טעוו רע ןעוו טלַאמעד רַאנ ןעמוקרַאפ

 יד ךַאנ ןעמוקעג ךיז וצ לסיב ַא ןענעז ןדיי זַא ,סיוא טזייוו סע

 -רעביא עלַא יד ךַאנ טרעטכינעגפיוא לפיב ַא ךיז טָאה ןעמ ,פעלק ערעווש

 טָאה הטיחש רעד וצ ןייג סָאד זַא ,ןובשח ַא טכַאמ ןעמ ןוא ,ןעגנובעל

 ריא ןעמעוו טימ .טרעפערגרַאפ סע רָאנ ,קילגמוא םעד טרענעלקרַאֿפ טינ

 רעד וצ ןזַאלרעד טפרַארעג טינ טָאה ןעמ -- לוק ןייא ריא טרעה טדער

 ,ץלַא ןדניצרעטנוא ,סַאג ןיא ןײגסױרַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ,גנולדיזרעביא

 ןטלָאװ ןשטייד יד .טייז רענעי ףיוא רעכירַא ןוא ןרעיוט יד ןסיירפיוא

 ,תונברק רעטנזיוט רעקילדנעצ טסַאקעג טלַאװ סע .המקנ ןעמונעג רַאפרעד

 ...טנזיוט 200 ןייק טינ רעבָא
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 ןוא ד ניק ,ד נ ַא ט ש ר ע ד י וװ  ַא ןלעטש ןעמ זומ טציא

 "יא נוש םעד ןגעק ורע װ ךיז וזומ ט ײ ל

 קיטיינ זיא סע ;דנילב ןייז טינ ןענעק המקנ ןוא דנַאטשרעדיוװ רָאנ

 רעטרעדנוה טפרַאדַאב טָאה ןעמ ;עיצַאזינַאגרָא ןוא טייקינייא ןעוועג

 -נייא טפרַאדעג טָאה ןעמ .סרעקנוב 631 טַארוקַא -- ןבַארגסױא סרעקנוב

 -סױרַא ,ןרָאדירַאק ,ןלענוט עשידרערעטנוא ןופ םעטסיס ץנַאג ַא ןלעטש

 טלַאמעד ןוא .סױרַא ַאטעג רעד ןופ ןריפ סָאװ ,עיצַאזילַאנַאק רעד וצ ןעגנַאג

 -עיצַאװרעסבַא ,ןטסענסיש רעזייה לייט ןיא ןריזינַאגרָא טפרַאדַאב ןעמ טָאה

 טָאה ןעמ ..לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןוא ןטַאנַארג ןופ ךעלקירבַאפ ,ןטקנוּפ

 !רעוװעג טפרַאדַאב

 -ָאאצַאנ עטסקינייװעניא טרעדָאפעג טָאה טפַאשרעדורב:ןפָאװ יד ןוא

 ןריובעג טָאה ץלַא סָאד ;ןעײטרַאּפ ןשיװצ גנורעטנענרעד תודחא עלַאנ

 יד -- דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןופ דוסי םעיינ ַא ,טומ ןופ לַאװק םעיינ ַא

 ...עיצַאזינַאגרַא-סכמַאק עשידיי

 ןיא ןדיי עטרַאּפשרַאפ יד ןעוו ,טכַאנ-רדס עטשרע יד ןעוועג זיא סע

 עטצעל יד ןעמוקעג זיא סע זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה ַאטעג רעװעשרַאװ רעד

 -דנע טעװ יז זַא ,טַאטש רעד ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ העש

 עיצַאינַאנרַא-ספמַאק עשידיי עטקינייארַאפ יד .ןרעוו טרידיווקיל קיטליג

 .ךיז ןבעגוצרעטנוא טינ ןעוועג זיא סולשַאב רעד .טיירג ןעוועג רעבָא זיא

 גָאט ןטפניפ ןפיוא ןבעגעגסױרַא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ ףור רעד

 : טגָאזעגנָא ױזַא טָאה
 -מָאב ײמרַא עשטייד יד עכלעוו טימ ,ןטַאמרַאה ןופ שיור ןרעטנוא,

 ,סרעטומ ערעודנוא ,ןעגנוניווו ערעזדנוא ,רעזייה .ערעזדנוא טרידרַאב

 רימ עכלעוו ,רעוועג-ןישַאמ יד ןופ לַאנקעג םייב ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 .רענעמ .ס .ס ןוא ןעמרַאדנַאשז יד טימ ףמַאק ןיא ןרעכַארעד

 םָארטש-טולב םעד ןיא ןוא ןעמַאלפ-תופרש יד ןופ ךיור ןשיווצ ןופ,

 ןיא עטכַאמרַאפ יד ,רימ ןקיש ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןטעדרַאמעג םענופ

 .ךייא וצ סורג ןקיצרַאה ןוא ןכעלרעדורב ַא -- ַאטעג

 זייז רעטייוו ךיױא טעװ ןוא -- ןעוועג זיא ַאטעג ןיא לטווש טדטיא

 רעבַא ,לגנַארעג ןיא ןעמוקמוא עלַא רשפא ןענעק רימ ...גנוטסעפ ַא

 וצ רימ ךיוא ןכערטש ,ריא יוװ ךיילג ...טינ רימ ןלעוװ ךיז ןבעגרעטנוא

 ..םנכערברַאפ עלַא רַאפ אנוש ןעמַאזניימעג םעד ןפַארטשַאב ןוא המקנ
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 ןוא רעייא רַאפ ,טייהיירפ רעייא ןוא רעזדנוא רַאפ ףמַאק ַא ךיז טריפ סע

 !עדרעװ ןוא ערע רעלַאיצַאפ ,רעכעלשטנעמ רערעזדנוא

 -םערט ,םישטנעושַא ןופ םנכערברַאפ יד רַאפ ןעמענ המקנ ןלעוװ רימ,

 ! קענַאריַאמ ןוא ץעשזלעב ,טקניל
 םיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק רעד ןבעל לָאז ...טייהיירפ יד ןבעל לָאז,

 .?טנַאּפוקַא ןגעק

 1943 ,לירּפַא ןטס3

 ,שטיװעלעינַא יכדרמ : דנַאטשפיוא ןשידיי ןופ רעריפ יד טייז ןייא ףיוא
 -נַא רעד ףיוא ןוא ,ןַאמלדע קערַאמ ,ןַאמרעקוצ קעטנַא ,שיפפטלק לַאכימ
 .ּפַָארטס ןעגרוי לַארענעג-ס"ס רעד --- טייז רערעד

 ןקילָאצליפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ּפָארטס לַארענעג רעשטייד רעד טָא
 יד טריפעג טָאה ּפָארטס .ָאטעג ןופ תוומה-ךאלמ רעד ןעוועג זיַא ,לייח
 טימ ןוא םעטסיס טימ רעלדנעטשפיוא יד ןגעק ףמַאק םעד ,גנוטַארסיוא
 עטכישעג עצנַאג יד רעביא ןביג ןטכירַאב עמַאזיורג ,עטלַאק ענייז .ןובשח
 .הרובג רעשידיי ןופ ןוא םירוסי עשידיי ןופ

 ןקַאלב יד טציא ןרעװ ,ּפַארטכ לַארענעג טביירש ,שיטַאמעטסיפ,
 ןוא ,רעמ טינרַאג טציא טרעװ ןשַאלעג .טעטכינרַאפ דנַארב-רעייפ ךרוד
 "עטלעהַאב ןוא סרעקנוב ערעייז ןופ ןדיי יד ךיז ןזייװַאב טשרע טלַאמעד
 גנַאל ױזַא רעזייה יד ןיא ןטלַאהעגפיוא ןדיי יד ךיז ןבכַאה ןטלעז טינ ...ןשינ
 טשרע ,טייחרעקידעבעל ןרעוו טנערברַאפ ןופ הנכס רעד בילוצ ןבַאה ייז זיב
 יד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ןעגנירפש ןכױהעגנַא ,טנעמַאמ ןטצעל עמַאס ןיא

 '"...ןקַאטש טרעכטה

 ,יד ןענייז ןענַאקלַאב ןוא רעכעד עקידנענערב יד ןופ ןעגנורּפשעג

 רעד ןעוועג זיא סָאד .רעוועג ןייק טינ ןוא םס ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ

 טָאטשנָא םוקמוא ןקיליוויירפ ןבילקעגסיוא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טקַא רעטצעל

 .רעטסיוװרַאפ ןוא רעקינייּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא

 אנוש ןרַאפ טיירגעגוצ טּפָא ןבָאה דנַאטשפיוא ןיא רעפמעק יד רָאנ

 ךָאנ געט 25 ,1943 ,יַאמ ןט14 םעד .ןעגנושַאררעביא עטכירעגמוא ךיוא

 רעקיטולב רעד ךיז טגָאלק ,ןכַארבעגסױא זיא דנַאטשפיוא רעד יװ םעד

 : רעטכינרַאפ
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 יז .ּפָארטפ לַארענעג טנכײצרַאפ ,עבט עיינ ַא טציא ןבַאה ןדיי יד

 ןטלַאהַאב ,רעטרע עכיוה ףיוא ףױרַא ךיז ןביילק ,תוברוח יד םסיוא ןצונ

 -ץעגּפַא ןופ ,רעמעדיוב ןופ ןטשער ענעבילבעג ץנַאג ףיוא סיוא טרַאד ךיז

 טקעלּפטנַא .טינ גנַאגוצ םוש ןייק ןיוש טריפ סע עכלעוו וצ ,ּפערט טטנערב

 ףיא יו ןביוא ןופ ןרעדיילש ןעמענ ייז -- טפָא טפערט -- טרַאד ייז ןעמ

 ,סױרַא ךיז טלעטש סע ..רעשעלפידניצ ןוא ןטַאנַארג -- געט-ביײהנַא יד

 ןצנַאג ןיא ידכ ,גונעג טינ ךַאנ ץלַא זיא ,רעזייה יד ןעננערבמוא סָאד זַא

 יז ַָאטעג םעניא ןטלַאהוצפיוא ךיז ןדיי יד ןּכַאמ וצ ךעלנעממוא

 שי

 שירָאטסיה זיא דנַאטשרעדיװ ןופ טקַא רעטסכעה רעד זַא ,ןסייוו רימ

 הפוקת ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא םוטנדיי עשילוּפ סָאד לייוו ,ןעוועג ךעלגעמ
 -רעד רעלערוטלוק רעסיורג ןופ ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןוא ןשיטילַאּפ ןופ

 רעשַיעּפַארײא-חרזמ רָאי טנזיוט ןופ ףוס םייב ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנוכַאװ

 .חרזמ ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל עלערוטלוק ןוא עקיטסייג סָאד .טייקשידיי

 -גרַאב רעסיורג ַא ןעוועג רָאי 100 יו רעקינייו ןופ ךשמב זיא עּפָאריײא

 עיינ ןופ ,רעגייטש-רוטלוק ןשידיי םענרעדָאמ ַא ןעלקיװטנַא ןופ ףױרַא

 ןשידיי םעיינ ַא ןדימשסיוא ןופ ,ןעגנוגעווַאב עלַאיצַאס ןוא עלַאנַאיצַאנ

 .ןיײזטסּוװַאב

 רעד טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ַאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשפיוא םעניא

 ןעמַאװצ םשה:שודיק ףיוא ןייג וצ טייקטיירג ןוא טומ רעשידיי רעטלַא

 -נײרַא ןבָאה ןעגנוגעװַאב ענרעדָאמ עלַא סָאװ ,ןײזטסּוװַאב-ספמַאק טימ

 ,ןבעל ןשידיי ןיא ןגָארטעג

 ןיא דנַאטשפיא םעד טליײטעגסיא טָאה ןעקנעדעג ןופ גָאט רעד
 ןיא ענעמוקעגמוא יד ןענַאמרעד וצ לָאבמיס ַא יוװ רָאנ ַאטעג רעװעשרַאװ

 ןענַאילימ עלַא רַאפ גָאט-רוכזי ַא זיא סע .ןרעגַאל עלַא ןיא ןוא סָאטעג עלַא

 ןטייוצ ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו ,קלָאפ רעזדנוא ןופ

 .גירק-טלעוו

 רעוועג טימ ןלַאפעג זיא רע יצ -- ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,דיי רעדעי

 זיא -- געוו ןטצעל ןייז ןעגנַאגעג טייהרעליטש זיא רע יצ ,טנַאה ןיא
 עביל עבלעז יד ןגָארט ןלעװ ,ןעמוק ןלעו סָאװ ,תורוד יד .שודק ַא ןעוועג
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 -עגמוא ערעזדנוא ןופ ןָאילימ סקעז עלַא וצ גנורערַאפ עבלעז יד ןליפ ןוא
 .רעטסעווש ןוא רעדירב ענעמוק

 יד ןטיהפיוא .דנַאטשרעדיװ ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןיוש

 ןצרַאה ןיא ןגָארט ,גנורעדינרעד יד ןגָארטרעביא ןענעק ,טייקכעלשטנעמ

 ,דנַאטשרעדיװ ןעוועג זיא -- גנוזיילסיוא ףיוא גנונעפָאה

 טעברַא-רוטלוק ַא ןריפנַא ,ָאטעג ןיא רעדניק עשידיי יד טימ ןענרעל

 סָאד -- ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ ןטעטימָאק ןענעדרַאניײא ,סָאטעג יד ןיא

 ָאטעג ןיא ןדיי .דנַאטשרעדיװ רעשילַארָאמ ןוא רעקיטסייג ןעוועג זיא ץלַא

 ןעוועג זיא ןביולג רעקיזָאד רעד .שטנעמ ןימ םעד ןיא טביולגעג ךַאנ ןבָאה

 ,טײקכַאװש רעייז ןוא טײקרַאטש רעייז
 ןעמ טָאה טייצ עגנַאל ַא לייוו ,טײקכַאװש רעייז ןעוועג זיא סָאד

 ןעמ .ַאטעג ןופ טנעוו יד רעטניה ןדיי עטרַאּפשרַאפ יד טרַאנעגּפַא רעטיב

 ףיוא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ױזַא ,ייז ןעמ טריפ ,ןשטנעמ ןענַאגַאװ טריפ

 שממ טייקיעפ יד ןצונוצסיוא ױזַא יו טסּוװעג טָאה ןוילת רעד !טעברַא

 ןיא ןדיי יד ייב טבעלעג ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ןביולג ןכעלביילגמוא ןפיוא

 ,{ביילב ןבעל ןרַאפ עיטנַארַאג ַא ןייז טפרַאדעג טָאה טעברַא .סָאטעג יד

 .גירק ןופ ןרַאי ערעווש יד ןגָארטרעביא ןענעק ןרַָאפ

 עקנילבערט טרָאװ סָאד .ןעמוקעגסורַא ףוס לכ ףוס זיא תמא רעד רַאנ

 ! גנורעטישרעד ןוא ליורג ןצנַאג ןטימ ןקריוו ןעמונעג טָאה

 -בערט , ןעמָאנ ןרעטנוא וויכרַא-ָאטעג םעניא שינעכייצרַאפ עצרוק ַא

 :"עקניל
 סעטאל עלעג טימ םינרבק -- ענעּפַאלטנַא -- םינרבק ןופ תוטידי יד,

 ...עירטקעלע ,טרַאּפ ,זַאג -- ןענטנרה ןופ ןפוא רעד .ינק יד ףיוא

 סָאד -- גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןניוא יד ןיא עקנילבערט;

 ...ןטייצ עטצעל יד ןיא גנוטכינרַאפ ןגעוו ןיײזטסוװַאב

 ייז .זיא עקנילבערט סָאװ טינ ןסייוו עּפַארייא-בםרעמ ןופ ןדיי יד,

 ןַאב רעד ףיוא ךיז ןגערפ ןוא עינַאלַאק-סטעברַא ןַא זיא סַאד זַא ,ןעניימ

 יז ןטלַאװ ...עקנילבעדט "בירטַאב רעלעירטסודניא, רעד זיא סע טייוו יו

 -רעדיו א טלעטשעג רעכיז ייז ןטלַאװ ,טיוט םוצ ןעיײג ייז זַא ,טסזוװעג

 יי ...דנַאטש
 ךעלקריוו טָאה סע סָאװ ,תמא םעד ןופ גנורעטישרעד עשיגַארט יד

 רעד .תוחוכ עקיטכעמ עיינ טײרפַאב ָאטעג ןיא טָאה ,"עקנילבערט , טײטַאב
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 ןבילוצ ליורג ןייז ,ענעמוקעגמוא יד ףיוא קיטייװ ןייז ,דיי ןדעי ןופ קיטייװ

 ...ןוקית ַא ןעמוקַאב טציא טָאה רעדרעמ יד וצ האנש ןייז ,עטנעַאנ ןופ דרָאמ

 רעטצעל רעד טָאה םוקמוא ןופ דנַאר ןפיוא ,ןבעל ַא ןופ תוברוח יד ףיוא

 .ךיז ןלעטשוצנגעקטנַא טמיטשַאב טשער

 רע לייוו ,ןביולג רעייז ןיא ןגעלעג זיא חוכ רעקידריווקרעמ ַא ןוא
 ןעק יװ ,שטייטס !רַאמוה ,עינַאריא ,קזוח וליפַא טכַאמעג ךעלגעמ טָאה

 -םולבלעגניר ןיא ןענעייל רימ ...ָאטעג ןיא עינַאריא ןוא רַאמוה ? ןייז סע

 :(ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא) עלרעּפ עשוהי ןופ גנונעכייצרַאפ ַא ויכרַא

 יטולב טָאה ,רבא קידעבעל ַא יו ױזַא זיא ןשטנעמ א ייב ןעמַאנ א,

 ןַאק ןעמ רעבַא ,טינ םיא טעז ןעמ ,טינ םיא טליפ ןעמ ,שיילפ טַאה ןוא

 ךַאד ריא בָאה ,ןיימ ןצנַאג ןיא ,ןיימ ןעוועג זיא רע ...ןכעל טינ םיא ןַא

 .סעדייז-רעטלע ןוא סעדייז ןופ טנשריעג םיא

 רעטנוא ,רעניימ ןעמַאנ רעד טבעלעג טָאה רימ טימ בוטש ןייא ןיא;

 זעוװעג ןיב ךיא ןוא ,ךיא ןעוועג זיא רע ,רעגעלעג ןייא ףיוא ,ךַאד ןייא

 יוװ ױזַא ןדער ךיז טנרעלעג ,רימ טימ דיילג וצ טנרעלעג ךיז טַאה רע .רע

 זַא ,ןרעיוא עדיימ טלעטשעגפיוא רע טָאה ,ןפורעג ךימ טָאה ןעמ זַא .ךיא

 .ןטילעגטימ רע טָאה ,ןטילעג בַאה ךיא

 סָאװ טינ םיא טָאה טייהשטנעמ יד ,רעסיורג ןייק טינ זיא ןעמַאנ ןיימ;

 ץיילק יו רעבָא .ןטלעש וצ סָאװ רַאפ טינ ךיוא םיא טַאה יז ,ןשטנעב וצ

 ןייק (ןבענעג טינ םענייק) ריא בָאה ,רעניימ ןעמַאנ רעד ,ןייז טינ לָאז רע

 ןצעזפיורַא טרַא ןייז ףיוא ןוא ןעמענוצ רימ ייב םיא לָאז ןעט תושר םוש

 ...רעמונ ַא

 סָאד -- רעמונ רעד .ךיא רענעזעוועג רעד זיא סָאד -- רעמונ רעד;

 ףעמ הצע ןַא רַאפ סָאװ טינרָאג םייוו ךיא .ןעמַאנ רענעזעוועג ןיימ זיא

 ירבק וצ ןעמוק לעװ ךיא ןעוו ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא ךיז טיג

 טעװ המודה ךאלמ רעד .(ןעשעג רשפא טעװ סע זַא ,ביילג ךיא) לארשי
 סָאװ ? דמש-המ ,ןבעל רַאה --- רימ וצ ןּפַאלקנָא ןוא ּפָארַא קוק ַא ןבענ

 טרעדנוה ףניפ טנזוט ריפ סייה ךיא זַא ? טלַאמעד םיא ןעמ טרעפטנע

 סָאװ ,טינ ךיוא םסייוו ךיא .ענושמ יו ןפוקנָא דימ ךָאד טעװ רע ? קיצכַא

 .רימ רָאנ ןעמוק ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ יד טימ ךיז טיג ןעמ הצע ןַא רַאפ

 עשרָאװ טָאטש רעד ןופ עטכישעג יד סעקינַארכ יד ןיא ןענעייל ןלעװ ייז
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 טלַאמעג ןעק סע ױזַא יוז ,ןשוריח יאדווא ךיז ךיז ןלעוו ןוא 1942 רַאי ןיא

 .?רעמונ ןטיוט ַא ןיא ןרעוו לגלוגמ לָאז ןעמַאנ רעקידעכעל ַא זַא ,ןייז

 ִצ

 ןיא דנַאטשפיוא םעד ךָאנ רַאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ יו רעמ ,טנייה

 -רַאפ ןוא גירק ןופ טַארדַאב ץלַא ךַאנ טלעוו יד זיא ,ַאטעג רעװעשרַאװ

 -סעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא ןופ טומ רעד ןוא הרובג יד וליפַא .גנוטכינ

 ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ןיא ןבעגעגקעװַא סנבעל ערעיײיז ןבָאה סָאװ ,רעט

 .רעצרעה עכעלשטנעמ ןיא טבעל סָאװ ,תועשר סָאד טכַאמעג רעקירענימ טינ

 עקידרעטייוו רַאפ גָאזנַא ןַא ןייז רעבָא טעװ ןבעל רעייז ןוא טיוט רעייז

 -עג'סנדייל יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ןעקנעדעג וצ ןדיי תורוד

 ןייז ךיוא טעוו סע .קלָאפ רעזדנוא ןופ עטכישעג-ספמַאק יד ןוא עטכיש

 ןרעװ טזָאלרעד טינ רעמ רָאט סע זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד וצ ףורסױרַא ןַא

 -ַאב עשיטילַאּפ ןוא טכַאמ רעשיטילַאּפ ןופ סרעטנעצ ןעמוקפיוא ןלַאז סע

 ,רעקלעפ ןופ גנוטָארסיױא יד ליצ ַא רַאפ ןפָא ךיז ןלעטש סַאװ ,ןעגנוגעוו

 .עסַאר ןוא םַאטשּפָא בילוצ גנוקירדַאב יד ,ןשטנעמ ןופ גנורעדינרעד יד

 ןייק .ןעגנערבמוא יז ןליוו סָאװ ,יד ןצישַאב טינ רָאט עיטַארקַאמעד יד

 עקידלוש עלַא רַאפ טּפשמ ןוא ןיד ...רעגערט-ץיירקנקַאה יד טימ םולש םוש

 טינ ןוא ןגיושעג גנַאל וצ טָאה טלעװ יד .גנוטַארסױא ןוא דרַאמ ןיא

 וליפַא .רבדמב ארוק לוק ַא ןעװעג זיא סע .יירשעג רעזדנוא טרעהעג

 ןפיש טזָאלעגניײרַא טינ ןבָאה רעקלעפ עקיצרַאהטוג ןוא רעקלעפ עכעלדירפ

 .גערב רעייז וצ ייז ןזָאלרעד טינ ןוא רערעדנַאװ עשידיי טימ

 םישודק ןענָאילימ יד ךָאנ טכיל-המשנ סקעז יד ןענערב סע ןעוו ,טנייה

 ,טסגנַא יד זדנוא רעביא טרעיוה סע ןעוו --- קלאפ רעזדנוא ןופ םירוביג ןוא

 טינ ךיז זומ יצ -- סנבעל ענעטינשרַאפ-קיטייצירפ ערעייז ןופ דחּפ רעד

 ןטערטַאב וצ טרעשַאב זיא םיא סָאװ ,זדנוא ןופ רעקיצנייא רעדעי ,ןגערפ

 זיא סָאװ ,ןבעל םענעגייא ןייד טימ ןָאטעג וטסַאה סָאװ ,דיי : דרע סטָאג

 ןצרַאה ןייד ןופ ןשינעפיט יד ןיא וטסקנעדעג יצ ? ןרָאװעג טיורטרַאפ ריד

 ,וד ? "קענַאדיײמ, ןוא "םישטנעיװשַא, ,"טקנילבטרט רעטרעוו-רעריוש יד

 לפיוו -- ןעמוקעגמוא זיא קלאפ ןייד ןעוו ,ןבילבעג ןבעל טסיב וד סַאװ
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 ,ןבעל םעד וצ ןוא המוא רעטווורפעג-רעווש ןייד וצ וטפגַארט טּפַאשכיל
 דרע רעד ףיוא טקידנעעג ךיז ןבָאה עטכישעג ןייז ןופ ראי טנזיוט סאו

 -רַאפ ךרוד ענעלַאפעג יד ןופ קנעדנַא םעד ןרעטסעל וטסעוװ יצ ? ןליופ ןופ

 יד ,דרע רעיינ רעד ןופ טײקטַאז יד טעװ יצ ...? טסיב וד רעוװ ןספענ

 עשידיי ןדנוצעגנַא טָאה סָאװ ,רעגנוה םעד ןסעגרַאפ ןפלעה זדנוא ,עפש
 רעד ןיא ןוא ,טייקיטסייג עשידיי ,טייקיטכערעג ,תמא ךַאנ רעגנוה ,תורוד

 ? ןײזטסּוװַאב-רוטלוק -- הפוקת רענרעדַאמ

 םוקמוא רעשידלעה רעייז ןוא ןבעל רעשיגַארט רעייז טינ טנַאמ יצ

 ןוא רעדירב ערעזדנוא רָאנ טינ זַא ,זדנוא רַאפ גנוטכילפרַאפ עקיליײיה ַא

 ,ןבעל ַא ןופ םינּפ-ףוצרּפ םעד ךיוא רָאנ ,ןעקנעדעג רימ ןלָאז רעטסעווש

 םענרעדָאמ םעיינ ַא ,ןבעל ןשידיי -- ןגָארטעג וײטקעלַאק ןבָאה ייז סָאװ

 ןופ ,ןעגנובערטש ןוא טסייג ןופ ןינב רעסיורג ַא !ןיײזטסּוװַאברוטלוק

 זיא ןעעדיא עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס ןופ ,שפנ-תריסמ ןופ ,ןלַאעדיא

 רעד טָאה םעד רַאפ ןלױּפ ןופ דרע רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא

 -סייג ענעגייא יד .טמעטַאעג רע טָאה םעד טימ ,טפמעקעג דיי רעשילוּפ

 .טקרַאטשעג םיא טָאה טלעוו עלַאיצַאס-קיט

 -סָאנעוב ןופ ,םילשורי ןוא עשרַאװ ןופ ,ביבא-לת ןוא קרָאי-וינ ןופ

 ןענייּפ ןוא םירוסי עלַא טנייה ךיז ןקינייארַאפ הפיח ןוא זירַאּפ ,סערייא

 ןופ סָאטעג יד ןופ ,רַאי-יכַאב ןוא עקנילבערט ןופ ךָארב ןסיורג ןייא ןיא

 -רַאפ יד עלַא ןענייז ייז .גרעבמעל ,שזרַאל ,ענליוו ,קַאטסילַאיב ,טשרַאװ

 ,ןסעגרַאפ וצ טינ --- ףור ןייא ןופ ,יירשעג"-םירוסי ןייא ןופ גנורעּפרעק

 עקידנלַאפ יד ןשיװצ טָאה קלָאפ ַא יו ןעקנעדעג !ןעקנעדעג וצ קיביײא

 ,ץעזעג ,טייקכעלשטנעמ ,לַארָאמ -- ןכַארבעגנעמַאזוצ טָאה ץלַא ןעוו ,טנעוו

 -- גנורעקלעפַאב רעליוויצ רַאפ סעיטנַארַאג עלַאנַאיצַאנרעטניא ,תוירחא

 -ַאטעג רעװעשרַאװ ןופ געט יד ןיא ןוא תוירחא עטסכעה יד טיהעגפיוא

 -עג ךיז ןפָא טסייג ןוא טומ טימ רעבָא ,רעוועג ןעמערָא טימ ,דנַאטשפיוא

 ןיא .חוכ רעייז ןגעלעג זיא טײקכַאװש רעייז ןיא .אנוש םעד ןגעק טלעטש
 -ַאװַאב יד -- ןייש-םישודק רעייז ןיא ,טייקיבייא רעייז -- םוקמוא רעייז

 .זדנוא ךָאנ ןעמוק ןלעװ סָאװ ,תורוד יד ןופ ןבעל ןרַאפ שינער
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 םָאוטש ןגעק ןוא סָארטש ןטימ

 א

 ןייז גהונ ךיז דיי רעד לָאז יו ?םָארטש ןגעק יצ םָארטש ןטימ

 ,םינּפ -ףוצרּפ ןשילַארָאמ ןייז ןטיהפיוא ליוו רע ןעוו ,ןבעל ןייז ןופ געט יד

 יד יירטעג ןייז ליו רע ןעוו ,"ךיא , ןייז ןכעוושרַאפ טינ ליוו רע ןעוו

 -ערטש עסיורג יד טימ ןדנובעגסיוא קיטייצכיילג ןוא סעיצידַארט עשיקלָאפ

 טלגניר סָאװ ,עיצַאזיליוװיצ רעד ןוא הפוקת רעשירָאטסיה ןייז ןופ ןעגנוב
 ? םורַא םיא

 ךיז ןלעטשנגעקטנַא ,םָארטש ןגעק ןפמעק קידנעטש שטנעמ ַא ןעק

 ,ןבעל ןייז ןיא ןירַא ךיז ןסייר עכלעוו ,תועּפשה עקיטסייג עדמערפ יד

 ז ךיז טנגעגַאב רע עכלעוו טימ ,תוריתס יד ןדיימסיוא רע ןעק

 ןגעק טּפױהרעביא ,זיא יז יו טלעװ רעד ןגעק גירק רעקיבייא ַאזַא

 עלַא טרעצעגסיוא טלָאװ ,טלעוו רעמיטניא ןוא רעטנעַאנ רענעגייא רעד

 הביבס ןייז ןופ טדמערפרַאפ ןצנַאג ןיא םיא טלָאװ ,ןשטנעמ ןופ תוחוכ

 רעד ,שטנעמ רעשירעפמעק רעד וליפַא .הנחמל ץוחמ טלעטשעג ןוא

 -נובערטש ערענָאיצולָאװער טימ דיחי רעד ,רענעדירפוצמוא רעד ,לעבער

 םעיינ ַא ןפַאשַאב וצ טכוז רעדָא ,םָארטש םענעגייא ןַא בור'ס טניפעג ,ןעג

 לָאז סָאװ ,ויטקעלַאק םעיינ ַא ןפַאשַאב טוװּורּפ רע .ןבעל ןיא םָארטש

 ןבלעז םעד ןייג ןליוו עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ,רע יו ,םידיחי ןופ ןײטשַאב

 ,לשמל ,רימ ןעעז ,ןכב .ןגרָאמ םעיינ ןבלעז םוצ ךיז ןסייר עכלעוו ,געוו

 יד ףיוא ןעמוק סע ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רקיעב ןוא ןט18 ןיא ןיוש

 ןעמערופ סָאװ ,תוחוכ יד ןשיווצ זַא ,ןעגנוגעווַאב עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ

 םעד ןענעכעררַאפ טינ ןעמ ןעק ,ןשינעעשעג עשירָאטסיה עסיורג יד

 ,רעקנעד ענעי טשרע רָאנ ,םָארטש ןגעק םתס ךיז טלעטש סָאװ ,ןשטנעמ

 גנוגעװַאב עיינ ַא ןביוהוצפיוא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןלעבער ,ןטסילַארַאמ

 עיינ יד ןשיװצ .ןעעדיא עשילַארָאמ ןוא עכעלטפַאשלעזעג רַאפ ףמַאק ןיא
 ,רעקנעד ןוא עטנרעלעג עכלעזַא ןענעכעררַאפ ןעמ ןעק רעפַאשַאב-םָארטש
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 רַאדַאעט ,ץרּפ .ל .י ,דיורפ דנומגיז ,סקרַאמ לרַאק ,ןיװרַאד סלרַאשט יו
 .לצרעה

 -וצ ןעמ ןעק רעגייטש-רוטלוק ןדעי ןוא עכַאּפע עשירָאטסיה עדעי

 ןוא גערב ַא וצ טייו ץעגרע ךיז טימ טגָארט סָאװ ,םָארטש ַא וצ ןכיילג

 ןעק ןעמ .דיחי םענופ ןוא ויטקעלָאק םעד ןופ ןבעל סָאד טרימרַאנ סָאװ

 ,ןפַאשַאב ךיז טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,סרעווינוא רעצנַאג רעד זַא ,ןגָאז

 רעכלעוו ,םָארטש ַא ךיז רַאפ ןענופעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב

 ןכעלשטנעמ ןייז ןכַאמ ךעלגעמ םיא רַאּפ לָאז רעכלעוו ,ןגָארט םיא לָאז

 .םויק

 ב

 ױזַא יו ,ןסעצַארּפ ענעדיישרַאפ יד ןשרָאפ וצ ןעוועג יַאדכ טלָאװ סע

 עטקירעדינרעד:-לַאיצָאס ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,סרעזדנוא יוװ ,קלָאפ ַא

 ןעגנוקיטיגרַאפ ןענופעג טָאה ,ןרָאא רעטרעדנוה ןופ ךשמב ןעגנוגנידַאב

 ןיא ,דמעמ ןלַאיצַאס ןופ טייקירעדינ יד ןעמעננָא ןפרַאד וצ טינ ךיז רַאפ

 ,ןפרָאװעגנײרַא םיא טָאה ןעמ ןכלעוו

 -עגּפָא ןענייז ןדיי ןעוו ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןעגנוציירק יד ךָאנ וליפַא
 ןבָאה ,דנַאלשטיײד ןופ סָאטעג עכעלרעטלע-לטימ יד ןיא ןרָאװעג טרעדנוז

 רעייז טָאה סָאװ ,עיפַאסָאליפ-סנבעל עצלָאטש ַא ךיז רַאפ טעברַאעגסיױא ייז

 ,הריזג ַא יו רַאנ טלעטשעגקעװַא טינ טלעװ רעד ןופ טיײקטרעדנוזעגּפָא

 טָאה ,גנַאג ןשירַאטסיה ןייז ןיא ,דיי רעד סָאװ ,סעּפע יװ ,טרעקרַאפ רַאנ

 .ןבעל ןיא עילָאד ןייז יו ,טלייוורעדסיוא ןײלַא ךיז רַאפ

 -עגסיוא ןפוא ןרָאלק ַא ףיוא םענַאבטלעװ ןקיזָאד םעד ןעניפעג רימ

 ,ל"רהמ ןופ ןטפירש יד ןיא טקירד

 ןשיווצ ץענערג רעד ףיוא טייטש סָאװ ,גָארּפ ןופ בר רעד ,ל"רהמ רעד

 "רעדנוזַאב יד ןעגַאטשרַאפ ליֹוװ טָאה ,טייצ רעיינ רעד ןוא רעטלע-לטימ

 םעד ןוא טײקנלַאפעג יד טָאה רע ;געװסנבעל ןשידיי םעד ןופ טייק

 ןעזרעד ןוא ןפרָאװעגּפָא ץלָאטש טימ דמעמ ןכעלטפַאשלעזעג ןקירעדינ

 רע ;גנובייהרעד עכעלשטנעמ עסיורג ַא טיונ-ןדיי רעלעיצעּפס רעד ןיא
 סָאװ ,געוו ןעמַאזנייא םעד ,געוו ןרעדנוזַאב רָאג םעד ןבױהעגסױרַא טָאה
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 ,ןענייז תורוד ןופ ךשמב ןדייל עשידיי יד .ןבעל ןיא ןייג ןיײלַא זומ דיי רעד

 ,טרעשַאב ןדיי םעד זיא סָאװ ,תוחילש ַא ,ל"רהמ ןטיול

 :ױזַא ל"רהמ רעד טביירש "לארשי חצנ , רפס ןייז ןיא

 ,םלועה רדס רעד ןיוש זיא ױזַא ; טומ םעד ןרילרַאפ טינ רַאט דיי רעד,

 יד ;טיײרּפַאב תלוספ ןופ ןוא טרעטיײלעג דלַאג סָאד טרעװ רעייפ ךרוד

 ןופ רעטרַאה טכַאמענ לארשי קלאפ סָאד ןבַאה תוינערופ ןוא תורצ עלַא

 -לעפ טרעדנַא יד טגונב ןדיי יד ...גנַאגרעטנוא ןופ טצישעג סט ןוא לַאטש

 טרעדנוזעגּפַא זיא רעייפ סָאד ןמז לכ ;רעסַאװ טימ רעייפ יוװ ,ןענייז רעק

 רעייפ סָאד רעבַא רַאנ יו ,לעה ןענייש םאלּפ ןייז טוט ,רעסַאװ םעד ןופ

 ןשַאלעגסױא םַאלּפ ןייז טרעוו ךיילנ --- רירַאב ןיא רעפַאװ ןטימ טמוק

 ."טייקיטכיל יד ןייא טגנילש שינרעטצניפ ירד ןוא

 ּצ

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא רָאפ טמוק גנורעדנע עסיורג ַא

 -ןײרַא גנַארד ַא ןבעל ןשידיי םעד ןיא ףיוא טמוק סע ; (1789) עיצולָאװער

 ,טפַאשלעזעג רעניימעגלַא רעד ןיא ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןטערטוצ

 עכלעוו ,ןטייקכעלגעמ עיינ יד ןופ ןוא ןטייהיירפ עיינ יד ןופ ןסינעג

 ,טלעו רעד וצ הקושת יד .ה"י ןט18 ןיא ןשטנעמ םעד רַאפ ךיז ןזייװַאב

 ,רעדורב ַא ,ןטנעַאנ ַא ןשטנעמ ןדעי ןיא ןעזרעד וצ טפַאשקנעב יד

 עכלעוו ,גנורעדנע רעשיטַאמוַארט רעסיורג רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא

 ןרעו רעטלעי-לטימ ןופ ןרָאי רעטרעדנוה יד .עּפָאריײא ןיא רָאפ טמוק

 ,ןטייצ עיינ יד ןוא שינרעטצניפ ןופ רעטרעדנוהרָאי יד יװ טנכיײצַאב

 ףיוא טייג טכיל יינ ַא ןעוו ,ןטייצ ןענייז ,ןשטנעמ םעד רַאפ ןעמוק עכלעוו

 דיישרעטנוא ןַא ןוא עיצַאנ ןופ דיישרעטנוא ןָא רעדניק-ןשטנעמ עלַא רַאפ

 ףרַאד ןבעל ןיא טכער ענייז רַאפ זַא ,ךיז טנרעל שטנעמ רעד ;הנומא ןופ

 .קילג ןטרעשַאב ןייז ןעניוועג רע טעוו ףמַאק ךרוד ןוא ,ןפמעק רע

 ַא יװ ,ףמַאק טציא טכַארטַאב שטנעמ רעקידנרילעבער רעיינ רעד

 געוו ןשירָאטסיה םעד ןופ ,געווסנבעל םעד ןופ לײטדנַאטשַאב ןלַאמרָאנ

 -צלַא סָאד ױזַא יו ,קידרעוװקרעמ זיא סע .דיחי ןופ ךיוא ןוא רעקלעפ ןופ

 רעפמעק-םיאיבנ יד ןופ ןעעדיא עסיורג יד טימ ןעמַאזוצ ךיז טסיג גניד

 םעד ןופ ןצרַאה ןיא ,הביבס רעשידיי רעד ןיא טרעװ סָאד ױזַא יו ןוא
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 ףיוא ןביולג ןטימ ,ןעגנונעפָאה-חישמ יד טימ ןדנוברַאפ ,ןשטנעמ ןשידיי

 .גנוזיילרעד רעכעלשטנעמ

 ףעמ טלעטש ,קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ןעמוק טעװ סָאװ ,העושי יד

 זדנוא רַאפ רָאנ דָאנג ןופ טקַא רערעדנוזַאב ַא ןייז טינ טעװ ,רָאפ טציא ךיז

 גנויירפַאב רענײמעגלַא רעד בילוצ ןעשעג טעװ סָאװ ,סעּפע רַאנ ,ןיײלַא

 ןופ ןעגנוגנידַאב עיינ ןיא ,טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןיא ,ןשטנעמ םעד ןופ

 -סקע ןופ טלעװ יד ןדניוושרַאפ טעװ סע ;ןבעלנעמַאזוצ ןופ ןוא טעברַא

 ,ןשטנעמ ןטייוצ ןרעביא ןשטנעמ ןייא ןופ טפַאשרעה ןופ ,עיצַאטַאולּפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןדנַאטש ןופ טלעוו עטלַא יד ןדניוושרַאפ טעװ ךיוא ןוא

 .זייב סָאד לַא ןופ רוקמ רעד

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןדנַאטש יד ןענייז ה"י ןט18 םעד ןופ ךשמב

 ןרָאװעג ןכײצטּפױה רעד זיא טפַאשלעזעג רעלעירטסודניא רעד ןיא .ןסַאלק

 הָאנ ,סוחי ןָא ןוא סםוחי טימ ןשטנעמ םעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעד טינ

 ןוא עיצקודַארּפ ןופ גייצעג יד טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ בעד ןשיווצ

 ,גייצעג-עיצקודָארּפ יד ,ןענישַאמ יד טצונַאב זיולב טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד

 -רעדָאמ רעד ןיא שטנעמ "רעטרינעילַא , רעד ןרָאװעג םעד בילוצ זיא ןוא

 .הפוקת רענ

 ,סעיפָאסָאלּפ עשיטילַאּפ ענעדיישרַאפ יד ןייטשרַאפ טינ ןעק ןעמי

 גנַארד ןסיורג םעד ןַא ,ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןענַאטשטנַא ןענייז עכלעוו

 ,עיצַאגעלעד רעשידיי רעד ןופ דייר יד ןיא סָאד ןרעה רימ .טלעוו רעד וצ

 גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעשיזיוצנַארפ רעד ייב ןטָארטעגפיוא זיא עכלעוו

 ךס ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא עכלעוו ,עיצַאגעלעד יד ,1789 ראי ןיא

 ןופ "ןימַאמדינַא, םעיינ םעד טכַארבעגסױרַא ןתמא רעד ןיא טָאה ,תובישח

 ,ןטערטוצניײרַא ךיז טביילק רעכלעוו ,ה"י ןט18 ןופ ןדיי ןטריּפיצנַאמע םעד

 רעד .טפַאשלעזעג רעיײנ רעד ןיא רעגריב רעטקיטכערַאבכיײלג ַא יװ

 -עלעד יד רַאפ טרעלקרעד טָאה ,רעב קחצי רעב ,ןדיי יד ןופ רעייטשרָאפ

 הזב טקנוּפדנַאטש ןשידיי םעד גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ ןטַאג

 : ןושלה

 ןענעק טינ טעװ דיי רעד ןמז-לכ ,טקירדרעטנוא ןייז טעוו דיי רעד ןמז-לכ

 ערעדנַא עלַא טרעשַאב זיא עכלעוו ,טייהיירפ רענעגייא רעד ןופ ןסינעג

 .דנַאל ןיא טייהיירפ ןייק ןטליג טינ ללכב טעװ ,דנַאל ןופ רעגריב
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 רעד ןיא ןטסטקירדרעסנוא עמַאס םעד ןופ גנויירפַאב רעד ךרוד רַאנ

 ןרָאװעג ןעמונעגקעוַא זיא סע ןעמעוו ןופ ,ַאירַאּפ םעד ןופ ,טפַאשלעזעג

 םעד ןיא רָאנ ,טייהכיילג ףיוא ,ןבעל ףיוא טכער סָאד תורוד ןופ ךשמב

 -כיילג עלופ ןוא טייהיירפ עתמא טרעשַאב ןייז ךיירקנַארּפ טעוו טנעמָאמ

 ,גנוקיטכערַאב

 "מערפ ףיוא יוו טינ ןוא רעדירב ערעייא ףיוא יוו זדנוא ףיוא טקוק,

 רעכלעוו טימ ,גנודנעו רעד ןופ קנַאדעגטנורג רעד זיא סָאד -- '!עד

 ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ייב ןענישרעד זיא עיצַאגעלעד עשידיי יד

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןבױהעגנָא ,ןדיי ןשיעּפָאריײא-ברעמ םעד ייב

 -ַאב רעשיכיסּפ רעקידרעװקרעמ ַא ףיוא ןַא ךיז רימ ןסיוטש ,עיצולָאװער

 רע ּוװ ,דנַאל םעד ןופ רעגריב יד ייב טײקטנעָאנ ןעניפעג וצ ,שינעפרעד

 טײקטנעַאנ ןענופעג דיי רעד טָאה ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמב .טבעל

 טָאה רע ;ענעגיײא ןשיוװצ רָאנ ןוא עדניימעג רעשידיי רעד ןיא רקיעב

 ןפַאשַאב טָאה רע ,םויק ןשידיי ןייז רַאפ חטש םענעגייא ןַא טיובעגסיוא ךיז

 תורבח ענעדיישרַאפ יד ןוא שרדמ-תיב רעד ;סעיצוטיטסניא ענעגייא ענייז

 ןענופעג ךיוא טָאה דיי רעד .ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ןענייז

 םיא טָאה עכלעוו ,רוטַארעטיל רעזעיגילער רעד ןיא טסיירט עסיורג ַא

 ,סע טמוק ױזַא יװ .ןבעל ןיא געוו ןרעדנוזַאב ןוא םענעגייא ןייז ןזיוועג

 רע לָאז רקיעב ןוא ,גנע ןרעוו טלעוו ענעגייא ןייז םיא לָאז גנולצולּפ זַא

 ?ןשטנעמטימ ענייז טימ טפַאשרעדורב יד רָאנ ןכוז

 -המשנ םעד ןיא ךורברעביא ןסיורג א ןטײטַאב טזומעג טָאה סָאד

 -רעביא רעד .עּפָאריײא-ברעמ ןיא ה"י ןט18 ןופ ךשמב ןדיי םעד ןופ ןבעל

 ;ןדיי םעד ןופ רוטקורטס-רעטקַארַאכ רעיינ ַא ףיוא זייווַאב ַא זיא ךורב

 ןדיי-ָאטעג םעד ,ןָאסלעדנעמ השמ ןופ ןטפירש יד ןיא ןיוש סָאד ןליפ רימ

 רעטמירַאב-ליֹוװ ַא ןרעוו וצ ןעוועג טרעשַאב זיא סע ןעמעוו ,וַאסעד ןופ

 רעסיוא טָאה ןָאסלעדנעמ השמ .רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןיא רעביירש

 ןבירשעג ךיוא ,ערעדנַא ןוא "םילשורי , יו ,סעמעט עשידיי ףיוא קרעוו ענייז

 רעד ןופ ןעמעלבַָארּפ טכַארטַאב טָאה רע עכלעוו ןיא ,ווירב עשירָארעטיל

 ,ןעוועג לפלפמ ךיז טָאה ןוא ,רוטַארעטיל רעקיטנַא ןוא רעשיעּפָארײא-ברעמ

 .עידעגַארט רעד ןופ ןוא עמַארד רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעוו ,לשמל
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 זיא יז ןעוו ,ןדיי ןשיוװצ גנוגעווַאב ערענַאיצולַאװער עקידרעטעּפש יד

 טיבעג ןצנַאג ןיא זיא ,ה"י ןט19 ףוס עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןעמוקעגפיוא

 .ןשטנעמ םעד ןופ טפַאשרעדורב רעד ןגעוו החנה:טנורג רעד ףיוא

 ג

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד ףיוא קילבסיוא רעצנַאג רעד

 -ַאטױא רעזיולב ןופ טקַא ןַא יו טינ ןעזעגסיורָאפ טרעוו ,עיצַאנ רעשידיי

 יו רקיעב רָאנ ,ןײלַא ןדיי םעד ןופ קיגנעהּפָא זיא סָאװ ,עיצַאּפיצנַאמע

 עשירָאטסיה-טלעוו ענײמעגלַא ןופ םַאר רעד ןיא ,טקַא רעקידתופתושב ַא

 ,טלעו רעד ןופ תומוא יד טימ ךיילגוצ ,דיי רעד עכלעוו ןיא ,ןשינעעשעג

 -עג סע טָאה "ןימַאמיינַא  ןשיטסילַאיצַאס םעד ןיא .ןעמענלײטנַא ןלעװ

 רעשידיי רעד וצ ןריפ ךיוא טעוו רעקלעפ עלַא ןופ גנוײרפַאב יד זַא ,ןסייה

 ,טפַאשלעזעג רעד ןיא גנוקירדרעטנוא ןופ גנופַאשּפָא יד זַא ,גנויײרפַאב

 ןוא דיירפ ,קילג ןעגנערב רעקלעפ ןשיװצ ַאירַאּפ םעד רַאפ ךיוא טעװ

 רעד רעגייטש ַא יװ ,ןעגנוגעווַאב עלַאנָאיצַאנ יד וליפַא רעבָא .טייהכיילג

 םעד יװ ,טפַאשהנידמ רעשידיי ןופ םוקפיוא םעד טלַאװעג ןבָאה ,םזינויצ

 טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ןכלעוו ןיא ,טקַא ןכעלטנפע ןַא ןופ טַאטלוזער

 עירָאטירעט יד שידירוי ןריטנַארַאג םלועה תומוא יד ;םיפתוש ןייז ןלָאז

 .עיצַאנ עשיטילַאּפ ַא יו ןדיי ןופ גנובעלפיוא רעקידרעטייו רעד רַאפ

 ,ךעלטכער רָאנ טינ .םַארגָארּפ רעלעזַאב רעד ןיא קנַאדעגטנורג ַא זיא סָאד

 ןצנַאג ןייז ןיא רַאנ ,ַאטעג רעד ןופ סױרַא דיי רעד טייג שיזיפ רָאנ טינ

 -רעטייוו יד ןייטשרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא ,לרוג םענעגייא ןייז ףיוא ,קילבסיוא

 ןיא גנוזיילסיוא ןייז רע טעז ,ןבעל-עדניימעג ןייז ןופ גנולקיװטנַא עקיד

 ןעגנולקיװטנַא עשיטילַאּפ ,ןשינעעשעג עשירָאטסיה-טלעװ ןופ םַאר רעד

 ןליוו רעד ךיוא רַאנ ,ןדײשטנַא טעװ ןיילַא ןליוו רעשידיי רעד רָאנ טינ ּוװ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןה ךייש זיא סָאד .טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד ןופ

 .רעלַאיצָאס רעד ןה ןוא ,םעלבָארּפ
 ןלעװ סָאװ ,טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןיא ןסַאמ עטקירדרעטנוא יד

 עשיטילַאּפ ןוא עשימָאנַאקע עיײנ ףיוא טפַאשלעזעג עיינ ַא ןעיובפיוא

 ,ןכײלג ַא רַאפ יװ טרָא ןַא ןעניפעג ןדיי םעד רַאפ ךיוא ןלעװ ,תודוסי
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 רַאפ עבַאגפיוא יד זיא ,טביולגעג ןעמ טָאה ,אלימב .רעגריב ןשירעפעש

 -עװַאב ערענָאיצולַאװער יד ןיא ןעמענוצלײטנַא ןדיי ןקיניזטסּוװַאב ןדעי

 טיובעג זיא סָאװ ,רדס ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןפרַאװמוא ןפלעה ןוא ןעגנוג
 ךיוא ןוא רעקלעפ ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ףיוא ,טפַאשרעה-ןסַאלק ףיוא
 ףרַאד טייז רערעדנַא רעד ןופ .דיחי םעד ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ףיוא

 ידכ ,ןפמַאק-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ עלַא ןיא ןעמענלײטנַא ךיוא דיי רעד

 -ָאיצַאנ רעייז ףיוא רעקלעפ ןופ טכער סָאד ןרילבַאטע ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא

 ףיוא ללכב יװ ,טעטירגעטניא רעלעירָאטירעט רעייז ףיוא ,טייהיירפ רעלַאנ

 .לרוג רעייז ןיילַא ןעמיטשַאב וצ רעקלעפ ןופ טכער םעד

 -עטיל רעד יו ,טסינויצ-טסיקלָאפ ַא ,רעקנעד רעכעלשידיי ןימ ַאזַא

 יד ךיז רַאפ ןעזעג טַאה (1924--1872) תובשחמ-לעב רעקיטירק-רוטַאר

 רעשידיי ןופ םערָאפ רעד ןיא טינ ,םויק ןשידיי ןלַאנַאיצַאנ ןופ םעלבַָארּפ

 ךיז טלקיװטנַא עכלעוו ,רוטלוק רעלַאנַאיצַאנ ַא ןופ ,טײקטרעדנוזעגּפָא

 -רַאפ ;ןרוטלוק עקימורַא יד ןופ טדײשעגּפָא ןוא קידנעטשבלעז טיידעג ןוא

 גנוקריוו ַא ,טײקטנעָאנ עסיורג ַא ןעזעגסיורָאפ טָאה תובשחמ-לעב ,טרעק

 -רוטלוק ןשידיי םעד ,רוטלוק רעשידיי רעד ןשיװצ גנוקריוו-ןגעק ןוא

 רענרעדָאמ רעד .רעקלעפ עקימורַא יד ןופ ןרוטלוק יד טימ רעגייטש

 -רָאי ןטס20 ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה רע יװ ,םזילַאנָאיצַאנ רעלערוטלוק

 ,קינױטסּוװַאב-ןײלַא זיא סָאװ ,קלָאפ ַא זַא סיוארָאפ טינ טעז ,טרעדנוה

 רַאפ ןקערש ןפרַאד ךיז לָאז ,ןבעל-רוטלוק ןכייר ַא טלקיװטנַא טָאה סָאװ

 גנוקריוו רעד ןיא אקווד ,טרעקרַאפ .רעקלעפ עקימורַא יד ןופ תועּפשה יד

 רעשירעפעש ןוא רעיירפ רעד רַאפ גנורעכיזרַאפ ַא טגיל גנוקריוונגעק ןוא

 .רוטלוק רעשיקלַאפ רענעגייא רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ,םעה דחא ןזיװעגסױרַא טָאה עגַאל רעד ףיוא קוק ןשיטסימיסעּפ רעמ ַא

 ףרַאד סָאװ ,רעגייטש-רוטלוק ַא ןופ הנכס עסיורג יד ןעזעג טָאה רעכלעוו

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעגייטש-רוטלוק ערעדנַא טימ "גָאלַאיד , ַא ןריפ רדסכ

 .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא טלקיװטנַא שירָאטסיה

 ןברַאה םעד קיטסיײיג ןגָארטוצסױא חוכב טינ זיא דיחי רעשידיי רעד

 ױזַא טינ ,ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,קיטיינ זיא רעבירעד ,טלעוו רעד טימ סעומש

 ןעיובוצפיוא ,טייקשידיי ןופ םויק םעד ןרעכיזרַאפ וצ יװ ןדיי ןופ םויק םעד

 ןוא ןעלקיװטנַא רעטייוו לָאז עכלעוו ,םייה עקיטסייג ַא לארשייץרא ןיא
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 ךרוד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ תוחוכ עשירעפעש-לַאנַאיצַאנ יד ןטיהפיוא

 .עיצַאנ רעשירָאטסיה רעד ןופ טײקיטרַאנגיײא יד ןסיהפיוא םעד

 ִצ

 שּפיה ַא ןבָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז עכלעוו ,רָאי קיצפופ יו רעמ יד

 ,ןרָאװעג ןביוהעגפיוא טלַאמעד ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןופ לסיב

 ןענייז עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ-טנורג ערעדנַא רעבָא ,טרעפטנערַאפ לייט םוצ

 ןפוא םושב ךָאנ ןענייז ,טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא םעד ייב ןעמוקעגפיוא

 -קיטייוועצ ַא דיחי רעשידיי רעד טייטש טנייה ךָאנ .ןרָאװעג טזיילעג טינ

 טימ לופ טלעו ַא ןיא רעטקידנּוװרַאפ ַא ןוא רעטקיניײּפעצ ַא ,רעט

 -סדניק ןוא רעדניק ענייז רַאפ ןה ,ךיז רַאפ ןה ןכַאמ זומ רע ;תוריתס

 רעקַיורמוא רעד טימ ןובשח ַא ןעִיצרעטנוא זומ רע ;לכה ךס ַא רעדניק

 ,דיי ַא יו זומ רע .טבעל רע רעכלעוו ןיא ,טייצ רעלַאפַארטסַאטַאק ןוא

 ,ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא תורוד ערעדנָא ןיא ןדיי ןָאטעג ןבָאה סע יװ

 טבעל דיי רעד ּוװ .םויק ןשיקלָאפ וצ ןוא קלָאפ וצ געוו םעד ןעניפעג

 ,רעקיטסייג ןייז ןה טייטש ,הנכס ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא

 ןיא טבעל רע ּוװ ;רַאפעג ןיא םויק רעלעירעטַאמ ןוא רעשיזיפ ןייז ןה

 עקיטסייג עסיורג ףיוא ןעמוק ,טייהיירפ רעשיטילַאּפ ןופ ןעגנוגנידַאב

 -רעד עדעי ןוא ףמַאק רעדעי זַא ,סייו דיי רעד .תונכס עשילַארַאמ ןוא

 זַא ןוא ,ייוצ רעדָא דוד ןייא ףיוא גנוכיירגרעד ַא רקיעב זיא גנוכיירג

 ןה ,ןעמעלבָארּפ עטלַא יד ןה ףיוא רעדיוװ ןעמוק רוד ןקיצנייא ןדעי רַאפ

 .תוגאד ןוא ןטייקירעוװש עײנילגַאּפש

 .טלעוו רעד טימ גַאלַאיד םעד ןריפ וצ ןגָאזּפָא טינ ךיז ןעק דיי רעד

 העסיורג ַא זיא לארשי .לארשי ןיא ןה ,תוצופת יד ןיא ןה ןַאט סע זומ רע

 רענעגייא רעד ןיא ןוא המוא רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא בייהנָא רעשירַאטסיה

 -סקלָאפ רעגנַאל-תורוד רעזדנוא ןופ ךשמה ַא ךיוא לארשי זיא טייצ

 | .עטכישעג

 -ַאטַאק ןוא רערעװש רעד ןיא הנידמ רעשידיי רעד ןופ םויק רעד

 עשימַאנַאקע ןוא עשיטילַאּפ עיירפ עקידרעטייוו יד ןוא ,הפוקת רעלַאפַארטס
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 ,םוטנדיי-טלעוו ןופ םויק ןטימ ןדנוברַאפ ןייז טעװ ,דנַאל ןופ גנולקיװטנַא

 .חוכ ןלערוטלוק ןוא ןשיטילַאּפ ןייז טימ

 עשידיי עלַא רַאפ סעבַאגפיוא עלַאנַאיצַאנ יירד רעבירעד ןעייטש סע

 רעד ןופ טעטינערעווּוס עשיטילַאּפ יד ןצישַאב לארשי ןפלעה (א : םיצוביק

 ןשידיי ןופ תודוסי עלערוטלוק ןוא עלַאיצַאס יד ןקרַאטשרַאפ = ; היידמ

 תוירחא ןוא טפַארק עקיטסייג יד ןטיהוצפיוא ןפלעה (ג ;םוטעמוא םויק

 -עגוצ סדיחי םעד ןקרַאטשרַאפ זומ ןעמ ;םוטעמוא דיחי ןשידיי םעד ייב

 םעד ןלעטשּפַא זומ ןעמ ,קלָאפ ןשידיי םוצ ןוא ןבעל ןשידיי םוצ טייקנדנוב

 ןכרוד ,קעוֶיַא טסייר סָאװ ,גנורעטייוורעד ןופ ,גנודמערפרַאפ ןופ סעצָארּפ

 -נוא ןופ טנגוי רעד ןופ ןסַאמ ,עיצַאלימיסַא רעכעלכַארּפש ןופ סעצַארּפ

 ,קלַאפ רעזד

 טנייה דיחי רעשידיי רעד זומ ,תוחילש יד ןגָארטסױא ןענעק וצ ידכ

 --- ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא טײקנײלַא עשידיי ןגָארטרעבירַא ןענעק גָאט וצ

 ןייז טינ ,ןייטשרַאפ טינ םיא טעװ רענייק ןעוו ,תופוקת רשפא ןוא סעגר

 ןָנא ;גנובערטש ןייז טינ ,טּפַאשקנעב ןייז טינ ,דיירפ ןייז טינ ןוא רעצ

 עסיורג ןייז ןוא ,הדיגב רַאפ ןעמעננָא טפַאשיירטעג עסיורג ןייז טעװ ןעמ

 ןכיילג םעד טעוו'מ ןוא ,"טייקענדעשז , יו ןענעקרענָא טלעוו רעד וצ עביל

 ,שינעמירקעצ ַא יו ןעמעננָא ,ןייג טעװ רע ןכלעוו ףיוא ,געוו

 -וצפיוא ,"ךיז,, ןטיהוצפיוא ידכ ,סעיצַאוטיס עשירָאטסיה עכלעזַא ןיא

 רע זומ ,טפַאשיײרטעג עשידיי ןייז ןטיהוצפיוא ,טייקכעלשטנעמ ןייז ןטיה

 .געוו םעד ןיילַא רענייא ,ןעגנַאגעג שירָאטסיה זיא דיי רעד יװ ,ןייג ןענעק

 זַא ,ןליפ טעװ רע ןעוו וליפַא ,םַארטש ןגעק ןפמעק ןומ רע ןעװ וליפַא

 עדמערפ ערעדנַא ײלרעלַא ןופ ןעקנורטרַאפ רע טרעוו ןטייז עלַא ןופ

 ,דנַאטשרעדיװ ןופ חוכ ןכעלגעמ ןדעי ךיז ןיא ןעיובפיוא רע זומ ,תועּפשה

 ךיז ןיא ןטיהוצפיוא ידכ ,ןייז וצ ןעוועג טרעשַאב זיא םיא סָאװ ,ןביילב

 ,ןבעל וצ ןטיהפיוא םיא ןעק רע רָאנ סָאװ ,הוכ םעד

 ןעוו ,םַארטש ןנעק ןייג וצ ןענרעלפסיוא ךיז זומ דיחי רעשידיי רעד

 ןעיורטעג רעבַא זומ רע .םַארטש רעקידנטכינרַאפ ,רעדמערפ א זיא סָאד

 ןייז ןופ טײקטרעשַאב יד ןעיורטעג זומ רע ,סָארטשספנכעל םענעגייא ןייז

 ,לרוג ןשידיי
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 םינינע ןוא ןעמענ ןופ המישר

 א

 27 -- םוימָאנָאטױא
 216--206 -- (רעדיל) ןטערטרָאּפָאטױא

 316- 313 ,161 -- םיִרְפֹא ךַאברעױא

 464 ,79 -- םוחנ רעדנעלסיוא

 237 ,113 -- דוד ווָאטַאנגיא

 473 -- ךירדירפ רעלדַא

 655 ,654 -- םעה דחא

 222. ,184 -- דוד ןרָאהנײא
 240 ,226 ,225 -- ןבואר דנַאלזייא

 459 ,171 ,161 ,160 -- ?םזיכיזניא,

 -- (לטעטש ןיא) עיצַאזילַאירטסודניא

6/---87 | 

 480 ,459 ,4823 -- רוחב והילא

 320 ,213 -- עיצַארעטילַא

 161 -- .ב טיװקלַא
 ,252 ,251 -- גנוטכיד עשירָאגעלַא

328-6 

 259 -- ,ש יקסינַא

 481 ,274 ,213 -- סנַאנָאסַא

 518 ,159--121 -- ףסוי ושָאטַאּפָא

 140 -- םזימיטּפָא
 468 -- םולש שַא

 ב

 180 -- לרַאש רעלדָאבי

 362 ,80-77 -- ףסוי רעװָאשוװָאב

 ,1 ,4 ,1 ,4 3 היד טײטַאב

6, 414-411 

 191 ,190 -- עֶמעֶהָאב
 --214 ,255 ,254 -- םערָאפיעדַאלַאב

| . 308. 

 308--303 -- עמעָאּפיעדַאלַאב

 ,235 ,116 ,115 -- קיזייא סיװעשַאב

6, 404, 405 

 ,105 ,86 ,69 -- ןמחנ םייח קילַאיב

6, 299 | 

 344 ,2340 -- .י .ב יקצָאטסָאלאיב

 415--463 -- המלש לקיב

 95 ,94 -- ןתנ םיובנריב

 1823 -- םזינָאריײב

 | 154 -- רתיב

 ,311 ,181 ,163 -- רעדנַאסקעלַא קָאלב

2, 3714 

 632 -- לעינַאד לעב

 ,67--65 ,53 ,52 ,42 -- תובשחמילעב

8, 469, 5235, 536, 654 

7 



 653-052 -- רעב קחצי רעב

 438 ,166 -- ןמחנ רעװַאלצַארב

 ג

 600--593 -- ײלילַאג

 73 ,12 -- עדַאלַאברזסַאג

 ,264 ,230 ,102 -- בקעי ןײטשטַאלג

5, 268--210, 292--298, 301, 

2, 133, 334--2348, 438--455, 

1 464, 629 

 2230 ,101 ,69 ,62 -- םייח עדַארג

29--301 

 4860 ,476 ,414 404 -- םַארג

 647--640 -- דנַאטשפױאדָאטעג

 ,488 ,482 ,208 ,207/ -- קסעטָארג

484 

 ,343 ,114 ,332 -- רזעילא גרעבנירג

244 
: 

 630 -- ירוי לעינַאד

 617 -- סלרַאשט ןיװרַאד

 ,41--45 ,31--24 -- ןועמש ווָאנבוד

6, 568 

 164 - השמ םהובא ןָאליד

 514 ,505 -- ןָאשזד יאויד

 624 -- לימע םייהקרויד

 626 -- םלעהליוו עהטליד

 397--195 -- ריאמ קיזייא קיד

 381 ,182 -- םזיטַאמַארד

 224 -- ַאנָאסרעּפ סיטַאמַארד

 --420 -- טלַאטשעגילרוג עשיטַאמרד

25 

58 

 - טלַאטשעגילרוג עשיטַאמַארד

425-0 

 ֹה

 ,178 ,177 ,69 -- בייל השמ ןרעּפלַאה

6, 

 630--634 -- הדגה

 23--9 -- סעזָאמ סעה

 ו

 402--387 -- רעזייל ףלָאװ

 ,211 ,182 ,181 -- ןטפעהַאביטרָאװ

4, 301, 302, 492 

 188 -- טײטַאב ןוא טרָאװ

 342 ,341 -- דילגיוו

 582 -- גנויצרעד עלעוזיוו

 -- גנובעלרעביא עשירענָאיזיװ

5--419 

 404 -- סקַאמ ךיירגייוו

 ,11 ,16 -- סירָאמ --- יקסוועשטניוו

517 ,0 

 24 -- לעשַאר יקסנירּפעװ

 179 ,172 -- לוָאּפ ןעלרעוו

 501 ,506 -- ןטקַאפ ןוא ןטרעוו

 ט

 468 -- .י .י רעגניז

 507 -- ןַאירָאלפ יקצעינַאנז

 ח

 411 ,416 -- רוטַארעטיל-ןברוח

 167 ,166 -- תודיסח



 ֹט

 ,186--185 ,184-- םהרבא קינשטַאבַאט

8, 364 

 610--609 -- יטַאילָאט

 263 -- .ז .מ שטַאקט

 239 ,237--236 -- לאינד ינרַאשט

 ץנערעפנָאקירַארּפש רעציווָאנרעשט

-- 93:--95, 

 339 -- עיצידַארט

 ,226 ,151 ,150 -- וויטָאמיטסיירט

285 

 ט

 12 -- .ש יקסװָאנַאי

 156--154 -- הנבי

 ,329 ,216 ,215 ,161 ,69 -- שָאוהי

0, 334, 

 --548 ,434 ,433 ,104-91 -- שידיי

4, 531--532 

 עשידיי יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי

 262--248 -- לוש

 ,197 ,192 ,173 ,172 ,171 -- "עגנוי.

209 
 562 -- ןובית ןבא הדוהי

 70 -- טּפַאשקנעבדןדיי

 656 ,653 ,410 ,316--311 -- לארשי

 155 ,154 -- םילשורי

 כ

 345 -- ףלא ץכ

 ֹל
 ,198 ,196 ,195 ,183 -- ָאשיז ױדנַאל

25 

 509 --- סירקָאל

 ,113--105 ,101 ,100 -- .ה קיווייל

4 195, 238, 240, 211, 298, 

9, 301, 103, 308, 311, 312, 

5, 314, 335, 352--354, 415-- 

9, 4200, 421, 495--501, 633 

 515 .י יקצעניל

 93--92 -- .מ .י ץישפיל

 ,186 ,104 ,97 ,96 -- םהרבא ןיסעיל

57 194, 212, 213, 320--323, 

549--152, 354, 355, 300--362 

 ,345 ,263 ,120--114 -- .א סעלעיעל

6, 360 

 307 -- .א .ג גניסעל

 183 ,182 -- .מ ווָאטנָאמרעל

 ֿמ

 ,245 ,241--100 ,68 -- ביל ינַאמ

465 

 ,337/ ,332 -- עידַאק יקסוװָאדָאלָאמ

338 

 ,231 ,194 ,193 ,68 -- קיציא רעגנַאמ

1, 282:--292 

 624 ,507 -- לֹרַאק םייהנַאמ

 355--34/ -- גנוטכידיעקסַאמ

 589 -- ַאירַאמ ירָאסעטנָאמ

659 



,618 ,616 ,615 ,613 ,612 1 

- 625 ,624| 

 481 -- ץרּפ שיקרַאמ

 179 -- עמרַאלַאמ

 650 ,649 ,379 ,378 ,376 -- לרהמ

 604 -- סָאטימ

 632-630 -- רוטרַא רעלימ

 118 -- ןָאטלימ

 462--456 -- .ב .נ ווָאקנימ

 625 -- ?טייהיירפ ןופ הלשממ,

 194 ,115 -- (אשיירָאב) םחנמ

 464 -- רָאּפַאטעמ

 ,00-55 -- םירפסירכומ עלעדנעמ

9, 520, 528 

 -- (דנַאלגנע) רעטכיד עשיזיּפַאטעמ

8, 371 

 652 ,126 -- השמ ןָאסלעדנעמ

 539 -- המלש ןָאסלעדנעמ

 נ

 516 ,241 -- .ד .ה גועבמָאנ

 620 -- דלָאהניײר רהובינ

 ,173 ,110 ,65-41 -- לאומש רעגינ

4 464 

 429--426 ,354 -- .א ןָאזנעסינ

 ֹס

 385 ,384 -- סַאערדנַאול עמָאלַאס

 ,409 -- גנוטכיד עשידיי עשיטעווָאס

0, 438 48 

 468 -- לוָאּפ רעטרַאס

00 

 193 -- רעטכיד עלַאיצָאס

 219--277 -- עדַאלַאב עלַאיצָאס

 ,302 ,271 ,231 -- םהרבא רעוועקצוס

7, 310, 311, 387--388, 422-- 

5, 432--437, 486 

 ,189 ,181 ,180 ,179 -- םזילָאבמיס

4 225, 228 

 179 -- רוטרַא דנָאמייס

 465 ,178 -- .ר .ר לַאגיס

 630 -- יערדנַא יקסווַאיניס

 188 -- םזילַאטנעמיטנעס

 517 ,515 -- .מ רָאטקעּפס

 541 -- .ע טסעװקנָאטס

 ע

 193 ,192 ,77--68 -- דוד טַאטשלעדע

 .220 ,216 -- לאוי ןיטנע

 467 -- סומזַארע

 464 -- .מ קירע

 ֿפ

 493 ,118 -- ןעלע רַאגדע וָאּפ

 234 ,233 ,217 -- בקעי טַאּפ

 183 ,182 -- רעדנַאסקעלַא ןיקשוּפ

 608 ,602 ,601 -- ָאטַאלּפ

 180 -- סוניטָאלּפ
 - 645 -- עשוהי עלרעפ

 403--400 ,145--139 -- םזימיסעּפ

 624 -- ןָאדורּפ

 69--68 -- חסוניעזָארּפ

 ,274 ,166--164 ,94 ,93 -- ,ל .י ץרּפ

5, /10, 312, 341, 460, 472, 



,528 ,523 ,522 ,518 ,517 ,6 

   ..* 56בי 2

 ֿפ

 524 ,523 -- לבַאפ

 356 ,340 ,183 -- רָאלקלָאפ

 ---216 ,112--111 -- טלַאטשעגירעטָאפ

9, 3712, 315 

 ,203 ,202 ,192 ,191 -- גנודמערפרַאפ

4, 268, 215, 358, 426, 

9, 620, 637, 656 

 554 -- ןָאליפ

 216 ,215 -- ןועמש גורפ

 צ

 ,7 ,6 ,23 9 הייד ןרהא ןילטייצ

3, 493 

 172 ,68 -- םוקילא רעזנוצ

 ֹק
 626 -- טסנרע רעריסַאק

 92--91 -- רשבמ לוק

 ,208 ,267 ,98-97 -- השמ קַאבלוק

2, 468 

 316 ,352--349 ,155 -- םשה שודיק

 214--210 -- ײרעלָאמיגנַאלק

 272 ,211 -- סעיצַאיצָאסַאיגנַאלק

 ,133 -- טייקשיטנעדיא ןופ סיזירק

135 

 52--4/ -- קיטירק

 ר

 --362 ,351--356 -- ךלמ שטיװַאר

476 ,457 ,364 - 

 ,195 ,194 ,172 -- סירָאמ דלעפנעזָאר

8, 219-277, 328, 329 

 161 -- .י קינלָאר

 278 -- םזיטנַאמָאר

 585 ,584 ,541 -- שטנעמידנַאר

 179--177 -- ןרהא טרָאּפָאּפַאר

 464 -- .ש טרָאּפָאּפַאר

 171 ,168 ,167 .א יָאבַאר

 231 ,175 ,174 -- .ה סַאלבנזיור

 ,3713 ,312 -- ַאירַאמ רענייר עקליר

4 3166, 377, 383, 384--386 

 641--640 -- .ע םולבלגניר

 542 -- דיווייד ןַאמזייר

 ,211 ,266 ,90--82 -- םהרבא ןעזייר

0, 331, 

 664 -- ןמלז ןעזייר

 566 -- לאירבג רעסיר

 ,220 ,170 ,169 ,16/ -- .ב ןיקוויר

24 

 117--116 -- קַאשז ןַאשז ַאסור

 494--476 -- ףסוי ןייטשניבור

 255 -- גנוטכיד עשירָאטער

 364--360 -- עדַאלַאביטלָאװער

 637 -- םיקידצ ןופ תועשר

 ּש

 343 ,263 161 -- .י .י ץרַאװש

 359--1358 -- קרַאמ דייווש

001 



 ת 171--169 -- חנ גרעבנייטש

 343 ,342 ,89 -- ןוויטָאמ עשיכנת 464 -- םוחנ ףיטש

 89 -- םיליהת 426 ,298--294 -- עדַאלַאבירעגייטש

 256 -- חסוניהליפת 429--

 509 ,468 ,190 ,63 -- םכילע םולש

002 



 ט ללא הני א

 א

 : . "*םילשורי ןוא םיור, קרעװ ןייז ןוא סעה השמ

 . רעקירָאטסיה רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעד -- ווָאנבוד ןועמש

 .ב

 : : : . תובשחמילעב ןוא רעגינ לאומש

 : , : : . רעװָאשווָאב ףסוי ןוא טַאטשלעדע דוד

 : : : : : : . . . ןעזייר םהרבא

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ תובישח רעד רַאפ ףמַאק ןיא ןּפַאטע ריפ

 , 0. ג ג . .  .  (גנונָאמרעד ַא) קיווייל .ה

 ,ה .  ג  ג  ג  ג 6 .  סעלעיעליץנַאלג .א

 . . .  רעלייצרעד ןוא טסילעוװָאנ רעד -- ושָאטַאּפָא ףסוי

 . . .  *עגנוי יד, עּפורג עשירַארעטיל יד ןוא בייל ינַאמ

 ג

 . 0... . גנויצרעד עלַאנָאיצַאנ ןוא גנוטכיד

(: 

 :רעטכיד יירד ייב לָאבמיס ןוא עקסַאמ ,גיוטכיד

 . קָאלב רעדנַאסקעלַא ןוא עקליר ַאירַאמ רענייר ,קיווייל .ה

 , , . : : : . . ףלָאװ רעזייל ןופ *רעדיל

 : , , . , . רעוועקצוס םהרבא ןוא עדַארג םייח

 . *הבצמ ַא ףיוא טפירשפיוא, : טענָאס סבייל ינַאמ ןענעייל וצ יוו

 , . גנובעלרעביא רעשירענָאיזױװ ַא טימ גנוטכיד

 . : . , . : , טלַאטשעגילרוג עשיטַאמַארד יד

3 

1 

211 

387 

404 

211 

25 

20 



 ןָאזנעסינ .א רעטכיד םייב עדַאלַאבירעגייטש יד

 . , , . . , , , , ןזרעפ עיירפ

 : . , . : , , רעוועקצוס םהרבא

 . "רפוס םוצ רעוװַאלצַארב רעד, עמעָאּפ סנײטשטַאלג בקעי

 . , . רעקיטירק ןוא רעטכיד רעד -- ווָאקנימ ,ב .נ

 : . טסירַאומעמ ןוא רעקיטירק רעד -- לקיב המלש ר"ד

 , , , . "ןלױּפ ןברוח, סנייטשניבור ףסוי

 , . . ?דלַאװנרעפ ןיא הנותח ַא, עמַארד סקיווייל .ה

 , , , . : , גנויצרעד ןוא עיטַארקָאמעד

 , . לוש עשידיי ענרעדָאמ יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד

 , יי 7 . ןדיי ןשיט:עטיוא ןַא ןעוועדָאהפיוא ןגעוו

 ; 4 . , . . . , ?ׁשידיי סָאװ רַאפ

 . גנויצרעד רעשידיי ןופ 2 ןעמעלבָארפ יד רעביא קילברעביא ןַא

 . ןסיוװעג ןשידיי ןוא ןסיוו ןשידיי ןגעוו

 ו

 . עיציזיווקניא רעד ןופ םישרוי יד ןוא ײלילַאג ָאעלעלַאג

 . .  = ןגיניקיפָאסָאליפ ןוא ןפָאסָאליפיןגיניק ןגעוו

 . 0 6. .  .  ןשטנעמ םענדיב ןגעוו טרָאװ טוג ַא

 . 0. + -  .+  .ג .ע , ןופ רָאפנעמַאזצ םעד ברע

 : -- הדגה רעד ןופ ןּפיט ריפ יד

 . .  .ןיזטסוװַאב ןכעלשטנעמ ןופ ןּפיט ריפ

 . .  ןבעגוצרעטנוא טינ ךיז -- ןעוועג זיא סולשַאב רעד

 א +  4. . סָארטש ןגעק ןוא סָארטש ןטימ

 ,ה 2 2 א . .  םינינע ןוא ןעמענ ןופ המישר






